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LAMPIRAN I 

LAMPIRAN TERJEMAHAN 

 

No 

  

Bab Kutipan  Hal  Terjemahan 

1 2 QS. Shod ayat  

26  

17 “Wahai Dawud, Sesungguhnya 

engkau kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah 

keputusan (pekara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah engkau 

mengikuti hawa nafsu, karena akan 

menyesatkan engkau dari jalan 

Allah. Sungguh, orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan”.  
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LAMPIRAN II 

CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA KEPALA SEKOLAH)  

 

Kode    : CWKS 

Interviewe   : Siti Nur Ainiah, S.Ag, M.Pd.I 

Interviewer   : Alvina Sofiyana (peneliti) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Januari 2022 

Pukul    : 10.00-12.30 

Insturumen wawancara terhadap kepala sekolah 

No Pertanyaan  Jawaban  

1.  Siapa nama ibu? Siti Nur Ainiah, bisa dipanggil Ibu Ainiah 

2. Sejak kapan ibu 

menjadi guru? 

Dari tahun 2006 

3.  Jenjang pendidikan 

apa saja yang ibu 

tempuh 

Kalau saya memang asli orang keliling benteng 

tengah jadi untuk  

-SDN beringin antasan sutun  

-SMP suadiri keliling benteng tengah  

-MAN Martapura  

-S1 IAIN antasari fakultas syariah  jurusan PA  

-untuk mengimbangi profesi sebagai guru agar 

selinier dan agar diakui jasa sebagai kependidikan 

saya  mengambil akta 4 tahun 2007 di IAIN antasari 

jurusan PAI, lalu pada tahun 2009 diberikan 

tunjangan profesi sebagai guru sertifikasi yang 

setara dengan PNS dari pemerintah dengan 

mendapatkan tunjangan tersebut lalu saya 

meningkatkan kualitas pendidikan untuk 

meningkatkan mutu bagi diri saya sendiri dengan 

lanjut untuk mengambil S2 di IAIN antasari  jurusan 

manajemen pendidikan Islam dan alhamdulilaah di 

taun 2014 sudah menyelesaikan S2 

4. Bagaiaman sejarah 

berdirinya R.A al-

Anshor 

Saya secara pribadi sadar dan meLihat kondisi di 

masyrakat waktu itu tidak ada TK di tahun 2005 

anak langsung masuk SD saja. Kemudian saya 

bicarakan kepada orang tua mengenai hal ini. Kata 

orang tua saya pakai saja ruang tamu rumah untuk 
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belajar mengajar dan setalah itu saya sosialisasikan 

kepada masyarakat setmpat dan  meraka terrtarik, 

pada waktu pertma peserta didik berjumlah 30 

orang dengan jumlah guru 6 orang.  

5.  Mengapa R.A Nu Al-

ansor gedungnya 

terpisah?  

Karena ini salah satu strategi dari kami untuk 

menarik peminat yang mana mereka termotivasi 

untuk menyekolahkan anak ke RA NU Al-anshor 

namun keterbatasan kenderaan dan ahkirnya 

dibangun satu sekolah terpisah namun masih di desa 

yang sama dengan beda Rt.  

5. Menurut ibu 

sepenting apa arti 

dari pendidikan 

Arti sebuah pendidikan bagi saya pribadi itu sangat 

penting karena kunci dari kesuksesan  dan juga juga 

perubahan nasib. Drajat dan harkat manusia itu 

dipendidikan, karena saya memandang dari daerah 

tempat tinggal saya yang memang rata-rata bekerja 

sebagai petani saya ingin sekali merubah mindset 

pola pirer masyrakat  yang sangat minim pendidikan 

dengan artian untuk mengajak dan membuka diri 

dan pola pikir masyarakat setempat bagaimana 

kedepannya anak-anak generasi muda bisa lebih 

baik. Bukan berarti orang tua sebagai petani anak 

juga harus bekerja sebagai petani akan tetapi kita 

akan menjadikan mereka lebih baik dan beguna bagi 

nusa dan bangsa. Bagi saya dengan pendidikan 

seseorang mampu mengubah nasib dan 

meningkatkan hartkat martabat orang tuanya 

terutama mengubah ekonomi keluarganya agar lebih 

baik. pada tahun1095 baru saya yang sarjana s1 dan 

juga dearah tempat saya tinggal dulu ituteman-

teman sebaya saya lulus SD sudah kawin, sampai 

SMP sudah berehteni tanpa melanjutkan kejenjanag 

yang lebih tinggi. Tapi alhamduillah sekarang saya 

senang karena sudah mulai banyak masyakarat yang 

sadar pentingnya sebuah pendidikan dan 

alhamulillah sudah banyak yang S1.  

6. Menurut ibu 

pentingkah sebuah 

akreditasi bagi 

sekolah 

Itu sangat penting, karena untuk kreabilitas sebuah 

lembaga biar diakui, karena kita sebagai lembaga 

akan tahu administrasinya tertib, rapi dan harus 

memenuhi syarat dan mampu sejajar dengan 

lembaga yang lainnya. Karena akreditasi itu 

semacam diupdate seperti handphen juga. Dengan 

adanya akreditasi lembaga kita tahu kekurungannya 

dimana akhirnya dengan itu mampu memenuhi 

kekurangan tadi. Karena sebuah lembaga tidak ada 

yang sempurna tanpa ada pengupdaten dari 

pemerintah. Karena tujuan akreditasi untuk 
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memvalidasi pendidikan, bukan hanyar guru yang 

divalidasi karena lembaga pendidikan juga harus di 

validas, dengan adanya akrediasti akan bisa 

mengevaluasi lembaga, lembaga ini majukah 

mundurkah atau jalan ditemptkah atau melijit bagus. 

Jadi kreadibilitas itu adalah keberhasilan lembaga 

itu bagaimana jalannya, prosesnya dalam kurun 

waktu sekian tahun ada progress nggak.  Karena 

saya tidak ingin lembaga itu jalan ditempat dan 

harus mempunyai planning menjadi lembaga yang 

sukses dan berhasil, dan dinilai orang wah ini 

sekolah dipedesaan tetapi tidak kampungan,  saya 

ingin walaupun dikampung tapi sekolah ini tidak 

kalah dengan sekolah yang dikota“dikampung 

bukan berarti kampungan”   

8.  Sejak kapan R.A Al-

Anshor terakreditasi 

2019 terakreditasi B   

9. Hal apa saja yang ibu 

dan tenaga pendidik 

lain siapkan untuk 

pencapaian akreditasi 

Kalau untuk kesiapan itu memang SDM nya yang 

saya tekankan kepada tenaga pendidik untuk sarjana 

S1 dan mereka jua memang paham tentang ke 

PAUD an, disini semuanya gurunya asalnya lulusan 

aliyah berataan jadi disuruhi semlam kuliyahan 

lawan jua misalkan nih kdd duitnya buhannya 

behutang ke ulun dulu  dan semuanya sudah sarjana 

S1.Tenaga pendidik juga paham mengenai tugasnya 

masing-masing dan menjelankan kwajiban sehari-

hari dan juga pembiasaan guru dalam pembinaan 

peserta didik. Selain itu tenaga pendidik juga rata-

rata pernah ikut pelatihan diklat dasar dan juga 

diklat berkelanjutan.  

Selain itu juga yang dipersiapkan yaitu adminstrasi, 

karena itu sudah menjadi kewajiban guru membuat 

RPPH dan RPPM dalam kegiatan mengajar sehari-

hari. Karena itu sudah tugas yang memang mereka 

buat sehari-hari jadi tidak terlalu sulit.  

Karena di al-Anshor ini rasa kekeluargaan nya besar 

segala sesuatunya itu kita lakukan bersama-sama.  

Selain itu karena gedung kita memang sudah layak 

jadi nyaman haja, dan juga ketika peningktakan 

akreditasi itu yang tidak kalah penting yaitu sarpas 

ada kelas dan juga kantor Alhamdulillah sekolah 

kami memenuhi. 

9. Adakah kendala 

ketika pencapain 

akreditasi 

1. Kendalanya  mungkin seperti memang karena 

keterbatasan kondisi yang mungkin ada yang 

rusak , karena bantuan untuk gedung akhir-akhir 

ini belum pernah dapat bantuan. Kalaupun untuk 
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menyisihkan sedikit untuk pemeliharaan cat atau 

ada yang bolong bisa diperbaiki uangnya 

disishkan dari dana bantuan BOP walau Cuma 

sedikit untuk perawatan, akan tetapi secara 

global merombak dan membuat bangunan itu 

bagus harus memperlukan dana yang banyak 

semenatara bantuan untuk sarpas belum ada di 5 

tahun terakhir.  

2. Kedisiplinan waktu orang tua, karena akreditasi 

itu mereka menilai langsung ketika kegiatan 

pembelajaran, namun karena orang tuanya, rata-

rata petani dan sebagai ibu rumah tangga mereka 

tidak bisa turun kesekolah itu pagi-pagi 

sementara penguji itu pagi-pagi sudah datang 

jam 6 mereka sudah ada datang pengawas, 

karena harapan pengawas itu tenaga, tenaga 

pendidik menyambut siwa datang, sebelum 

siswa datang guru juga harus ada disekolah yaitu 

melakukan pembersihan ruangan, menyiapkan 

perangkat pembelajaran, menyiapkan APE. 

Namun karena ini dikampung orang tua itu tidak 

bisa datang terlalu pagi, karena sebagai petani, 

mengurus rumah tangga, mengurus 

suami,karena mereka juga kesekolah kadang 

jalan kaki, karena mereka masyarakat menangah 

kebawah, kadang tidak punya alat teransportasi. 

Harusnya jam 07.30 siswa sudah datang tetapi 

jam 08.00 baru datang. Namun kendalanya itu 

tidak terlalu fatal masih bisa diatasi. Kami 

berharap dengan adanya peraturan sekolah oran 

tua pelan-pelan mampu disiplindan datang tepat 

waktu. 

3. Jaringan, karena saat penilaian dari asesor itu 

mereka secara online, jadi harusnya tengah hari 

sudah beres, tapi karena jaringannya asesor 

bertahan disekolah sampai jam 4 untuk 

mengupload data-data yang direkam beliau pada 

saat penilaian akreditasi. Karena di desa ini kita 

sangat susuah jaringan itu suka hilang-hilang, itu 

yang fatal banar kemaren karena keluhan dari 

asesor, “aduh gimana ini bu”, karena asesor itu 

harus mengupload hari itu jua, hari ini menilai 

hari ini langsung mengirim kepusat.  

10 Bagaimana cara ibu 

sebagai pemimpin 

memberikan nasehat 

Yang jelas dibimbing, diarahkan kemudian 

diberikan pemahaman tentang arti seoarang 

penddik, seorang pendidik itu kan berrti pigur 
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terhadap bawahannya 

guna tercapainya 

tujuan yang ingin 

dicapai ? 

seorang artis dimata anak dia harus menunjukan 

sikap yang sesuai dengan karekter guru. Karena 

tenaga pendidik itu kan yang digugu dan diru, 

karena anak usia dini ini sangat senstif dari apa 

yang dilihatnya, baik dari penampilan guru, sikap 

guru itu menjadi idolanya, karena ini idola dia akan 

meniru. Saya selaku pimpinan meminta kepada 

kawan-kawan tak henti-hentinya  untuk bersikap 

profesional dengan menjaga sikap jangan 

mencampur adukan urusan rumah tangga dengan 

disekolah, dalam artian di sekolah berisikaplah 

sebagai guru, dan menunjukan sseuatu yang 

menunjukan bisa ditiru”yang Baik” dari sikap, dari 

tutur kata, dari cara membimbing, mengayomi anak 

harus ditunujukan secara profesional. Selain itu 

seorang pendidik itu harus memiliki sikap disiplin, 

dan berpenampilan rapi, karena secara kasat mata 

dilihat orang yang membuat lembaga itu bagus yaitu  

keraspian. Tenaga pendidik di Anshor ini kita sudah 

menerapkan seragam guru dimana sehari-hari itu 

ada yang sudah disiapkan dari pihak sekolah, contoh 

kalau kegaiatan olahrga gurunya juga harus 

menggunakan seragam olahraga, karena itu 

menjadikan pandangan masyarakat bahwa, oh bagus 

ni siswa dan guru. Itu juga salah satu menunjukan 

rasa kekeluargaan lebih akrab dengan anak, distu 

yang selalu saya tekankan kepada guru-guru agar 

bertutur kata dan berpenampilan  bagaimana agar 

menjadi panutan dan orang akan simpatisan dengan 

sekolah kita. Selain itu saya juga selalu menyuruh 

guru-guru membuat RPPH dan RPPM  karena 

sudah jdi tugas guru. 

11 Bagaimana cara ibu 

memotivasi  pendidik 

lain untuk 

tercapainya lembaga 

yang memiliki 

akreditasi?Bagaimana 

cara ibu untuk  

Saya support untuk bisa menggapai cita-cita bahwa 

guru itu, saya sudah mengarahkan bahwa guru itu 

wajib sudah S1, alhamudillah kemaren sudah ada 

tenaga pendidik 3 orang mengikuti beasiswa, 

Alhamdulillah mereka bisa kualifikasi S1 tercapai, 

walau kemaren itu tidak linier kemudian berikutnya 

ada peraturan pemerintah guru RA ini harus S1 

harus sesuai jenjangnya akhirnya ada beberapa 

kawan-kawan yang kuliah kembali akhirnya itu kan 

memerlukan dana tapi selaku pemimpin saya selaku 

pemimpin selalu meyakinkan kepada kawan-kawan, 

“insya alllah” kalau niat kita untuk pendidikan 

selalu ada jalan. “Tidak ada yang sulit selama itu 

ada kunci kemauannya” dan ke Iklhasan. 
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Alhamdulillah untuk dana kawan-kawan tadi 

teratasi saja, tidak meminta dari uang suami tapi 

uanganya itu didapatkan dari tunjangan honor 

sekolah juga. keikhlasan untuk menempuh 

pendidikan, masalah keterbatasan dana itu bukannya 

tidak ada, cuman tertunda, karena saya yakinkan 

kepada mereka tidak ada yang sulit, rezeki selalu 

ada. Akhirnya terpenuhi semuanya, dari tunjangan 

mereka juga bayarnya, walau mencicil kesaya. 

Akhirnya selasai semua. Kawan-kawan juga saya 

berikan support ayolah kuliah dulu S1 apa yang 

didepan mata agar dikui sebagai guru. Karena 

peraturan dari pemerintah kan kalau bukan S1 

hanya sebagai pendamping bukan guru. Akhirnya 

kawan-kawan termotivasi  mau kulihan.  Saya juga 

selalu mengingatkan membuat RPPH selalu 

diingatkan, tanpa diingatkan pasti akan lengah, hal 

ini selalu saya genjot, saya kerasi dalam artian keras 

disini untuk membimbing agar disiplin. Supaya 

nyaman pas peningkatakan akreditasi kada 

gelabakan. 

 

13 Bagaimana cara ibu 

memberikan arahan 

sebagai pemimpin 

terhadap bawahannya 

dalam bekerja? 

Menyampaikan agar berjiwa profesional jangan 

mencampuradukan antara urusan rumah tangga 

dengan sekolah, menerapkan kedisiplinan, 

melakukan pembeljaaran sesuai dengan juknis. Saya 

selaku kepala sekolah tidak bosan-bosan 

mengingatkan kepada kawan-kawan agar terus 

menunjukan sikap seorang guru yang baik. Dan juga 

kewajiban seorang guru yang membuat RPPH selalu 

diingatkan, tanpa diingatkan pasti akan lengah, hal 

ini selalu saya genjot, saya kerasi dalam artian keras 

disini untuk membimbing agar disiplin. Yaitu 

bersikap profesional, yang pertama pembiasaan dari 

diri sendiri agar cara mengasuh anak itu guru harus 

loyal supel, guru harus menyapa, harus ramah. Dan 

pembiasaan yang baik-baik energi positif guru harus 

bisa ditransfer keanak. Dan juga untuk 

pengevaluasian diri, kami mengadakan rapat kepada 

guru, bagaiamana kondisi guru, bagaimana kondisi 

anak selalu kami bicarakan dan juga dengan 

kedisiplinan baik, waktu dan cara berpakaian guru 

selalu diperhatikan  

14 Apakah ketika ada 

kesulitan dalam 

mengurus hal-hal 

Kami saling sharing, lalu diarahkan, kalau misalkan 

saya sebagai kepala kada paham, kami 

membrowsing mencari tahu seperti yang benar. 
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yang dipersiapkan 

dalam pencapaian 

akreditasi, lembaga 

pendidik lain sering 

bertanya kepada ibu ? 

Karena masih ada kekurangan, karena saya 

begrondnya bukan dari pendidikan PAUD jadi kami 

sama-sama belajar, kemudian sama-sama 

mengejaran apa yang harus dipenuhi untuk 

melengkapi akreditasi. Dari 8 standar itu kameran 

kita kepada kawan-kawan  membagi 3 tim , jadi 

semua memiliki tanggung jawab.  

15 Bagaimana cara ibu 

mnginspirasi tenaga 

pendidik lain, agar 

tercapainya akreditasi 

di sekolah ini ? 

Tentunya biar lembaga ini bagus biar tidak kalah 

dengan yang di perkotaan, kawan-kawan ini kita 

ajak ayo memenuhi standaranya. Seperti 

administrasinya guru membuat RPPH buatlah 

RPPH yang sesuai, kemudian bagaimana 

kelengkapan di kelas guru harus membuat 

pembelajaran secara langsung kepada peserta didik 

dengan menyiapkan bahan ajar, kemudian 

menciptakan kelas yang nyaman biar anak-anak 

merasakan sekolah itu guru keduanya dia cinta. 

Seperti APE angka dibuatkan pohon-pohon, huruf 

abjd dibuatkan binatang atau bunga-bunga. Saya 

minta kepada tenaga pendidik agar kreatif dalam 

menciptkan kelasnya, agar nyaman belajar dikelas. 

Karena kalau ruangan itu polos, gelap dan tidak 

manarik maka siswa tidak betah. Saya selalu 

meminta kepada tenaga pendidik ayo kreatifnya 

ditunjukan, ayo ilmu yang pernah didapat diluar 

diterapkan. Saya menerpakan kepada kawan-kawan 

ayaolah beekarya ayolah berinovasi.  

16 Apakah ketika 

pengambilan 

keputusan, ibu sering 

memusywarahkannya 

dengan tenaga 

pendidik lain ? 

Dimusywarakan,kunci  kesuksesan sebuah lembaga 

itu adalah keterbukaan dan mufakat. Kalau tidak ada 

keterbukaan akan susah dan pecah. Nanti akan 

terjadi kubu-kubu, ini yang tidak ingin kami 

harapakan.  

Termasuk mengatur dana yang dari bantuan 

misalkan yang kita proleh dari pemerintah, yang 

urganet apa ini yang mau diprioritaskan secara 

bersama-sama kita rapatkan dan rembukan secara 

bersama-sama,  

17 Apakah ada ketika 

pengambilan 

keputusan ibu 

langsung 

memutuskannya 

sendiri ? 

Pernah, karena mendesak, kadang ada sesuatu yang 

urgent dan harus disimpulkan secapatnya dan 

mendadak. Misalkan untuk pengaturan kegiatan 

rapat bulanan peningkatakan mutu guru, saya 

terapkan bergiliran , mau kada mau bila kena giliran 

itu berangkat, tidak dimusywarahkan lagi. Agar 

tidak saling hiri dan sama rata semuanya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TENAGA PENDIDIK) 

Kode   : CWTP1 

Interviewe : Ramlah, S.Pd.I 

Interviewer  : Peneliti (Alvina Sofiyana) 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022 

Pukul   : 10.00-11.25 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu? Ramlah  

2 Sejak kapan ibu mengajar 

di sekolah ini?  

Tahun 2006 sejak awal berdirinya sekolah ini 

ibu sudah mengajar  

3 Apa latar belakang 

pendidikan ibu? 

S1 PAI  lulus tahun 2012 

4 Menurut ibu, bagaimana 

kepala sekolah dalam 

menjalankan tugasnya 

sebagai pemimpin? 

Mantap Beliau itu tidak ada duanya, selalu 

memotivasi kami, beliau selalu menerapkan 

kedisiplinan,  beliau menegur kami apabila 

terlambat, tegasnya kepala sekolah itu untuk 

mendidik kami agar lebih baik. Beliau juga 

rajin mendatangi kekelas menyapa anak jua. 

5 Bagaimana cara kepala 

sekolah memberikan 

teladan, disekolah ini 

terhadap bawahannya? 

Kalau itu pembiasaan dan dari sikap beliau 

sendiri yang memang beliau orang disipilin, 

jadi kami disini harus mengikuti kedisiplinan 

beliau, seperti datang kesekolah dengan tepat 

waktu.   

6 Bagaimana cara kepala 

sekolah memberikan 

dukungan terhdap 

bawahannya guna 

meningkatkan akreditasi di 

sekolah ini 

Kepala sekolah selalu memberikan dukungan 

terkhusus untuk jenjang pendidikan yang 

mana kami harus sarjana S1, agar di akui 

pemerintah. Baik dukungan melalui ucapan 

jua dari duit.  

7 Seperti apa cara kepala 

sekolah memberikan 

motivasi untuk bawahannya 

agar sekolah ini menjadi 

lebih baik yaitu dengan 

ditingkatkannya akreditasi 

sekolah ini ? 

Dulu waktu awal-awal berdirinya sekolah ini, 

saya masih lulusan aliyah, Ibu kepala sekolah 

menyarankan untuk kuliah sejak awal, karena 

kata beliau tenaga pendidik PAUD nanti 

harus S1, karena dulu memang belum ada 

dikhusukan harus jurusan PAUD, dan 

memang kebetuluan pada waktu itu belum 

ada jurusan PAUD. saya mengambil jurusan 

PAI. Selain itu beliau juga selalu memberi 

support kepada kami, untuk selalu iklhas 
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dalam mengajar, kata beliau kalau semuanya 

dilakukan dengan ikhlas pasti akan berkah.  

8 Menurut ibu, apakah kepala 

merupakan agen perubahan 

di sekolah ini ? 

Dari awal dibangunnya sekolah ini memang 

hasil jerih payah beliau sebagai pemimpin, 

membuka sekolah yang mana awalnya di 

rumah saja, sekarang al-hamdulillah sudah 

memiliki gedung sendiri. Hal ini tidak 

terlepas dari kerja keras beliau yang memang 

dari awal dibangunnya sekolah ini, kepala 

sekolah mencarikan bantuan-bantuan kesitu 

kemari kada pernah supan untuk kemajuan 

sekolah ini. Sampai akhirnya mampu 

memenuhi standar pendidik. Dan juga beliau 

selalu mengajk kami para tenaga pendidik 

untuk melakukan segala hal itu bersama-

sama. Agar pekerjaan yang sulid apabila 

dikerjakan bersama akan mudah kata beliau.  

9  apakah kepala sekolah 

biasanya sebagai tempat 

pemberi nasehat/arahan 

ketika bawahannya bingung 

terhadap sesuatu yang di 

kerjakan ketika peningkatan 

akreditasi? 

Selalu memberikan nasehat beruapa arahan 

kepada kami, beliau membagi kami para guru 

pas peningkatan akreditasi semalam menjadi 

3 tim, jadi ketiga kelompok ini memiliki 

tugas dan bagiannya masing-masing, jadi 

disekolah ini penerpannya memang kerja 

sama. Selain itu ketika kami melakukan 

kesalahan beliau juga tak segan-segan 

menegur, keritik membangun, kami juga 

diminta untuk propessional jar sidin bila di 

sekolah jangan datang terlambat, tugas 

dirumah jangan jadi alasan datang terlambat.  

10 Apakah kepala sekolah 

memberikan sumber energi 

postif dan juga memiliki 

inspirasi serta keberanian 

dalam mencapai akreditasi 

di sekolah ini? 

Beliau selalu menginspirasi kami untuk 

tercapainya akreditasi sekolah ini. Ini semua 

untuk peningkatakan mutu dan juga agar 

sekolah ini selalu bagus dan kami juga para 

guru mendapatkan kesejahteraan. Kepala 

sekolah itu beliau memang orangnya 

totalitas, seperti kemaren ketika peningkatkan 

akreditasi, sidin langsung yang menjemput 

pengawas dari bandara dan menunggui di 

bandara.  

11 Ketika pengambilan suatu 

keputusan apakah kepala 

sekolah mengambil 

keputusan sendiri tanpa 

musywarah atau 

bermusyawarah ? 

Alhamdulillah disini apabila pengambilan 

keputusan penting yang selalu dirapatkan 

dulu. dan juga selalu konsultasi dengan 

pengawas, untuk mengambil keputusan . 

12 Apakah ada ketika Hal yang beliau rasa itu memang disetujui 
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pengambilan keputusan 

langsung diputuskan sendiri 

oleh tenaga pendidik lain dan sifatnya 

mendesak, beliau langsung mengambil 

keputusan.  

13 bagaimana kepala sekolah 

memberikan arahan-

arahan? 

Kami selalu diberikan arahan, ya seperti hal-

hal kecil yaitu disiplin waktu, selain itu 

beliau juga selalu mengontrol kami melalui 

WA grup biasanya. Dan selalu mengingatkan 

kamu untuk pembuatan RPPH dan juga 

RPPM 

14 menurut ibu pentingkah 

peningkatan akreditasi 

tersebut? 

Kalau ini sangat penting, untuk oprasional 

sekolah dan juga untuk menjamin mutu 

sekolaj agar tidak legal.  

14 Langkah apa saja yang 

dipersiapkan dalam 

peningkatan akreditasi 

disekolah ini  

Yang kami persiapkan yang 8 standar 

tersebut.  

16 Apa saja kendala yang 

dihadapi ketika peningkatan 

akreditasi? 

Kalau untuk kendala itu kamaren di jaringan. 

Yaa memang karena kami di pedasaan jadi 

kadang sinyal memang sediti susah.  
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TENAGA PENDIDIK) 

Kode   : CWTP2 

Interviewe : Maisyaroh, S.Pd  

Interviewer  : Peneliti (Alvina Sofiyana) 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022 

Pukul   : 10.30-11.30  

No  Pertanyaan 

  

Jawaban  

1.  Siapa nama ibu? Masyaroh  

2 Sejak kapan ibu mengajar di 

sekolah ini?  

2016 

3 Apa latar belakang pendidikan 

ibu? 

S1 PAUD 

4 Menurut ibu, bagaimana kepala 

sekolah dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pemimpin? 

Tiada duanya kepala sekolah ni, untuk 

peningktakan standar guru-guru ini 

liwar pang sidin ni memotivasi banar, 

seperti kedisiplinan. Dan memang kami 

awalnya cuma lulusan aliyah, tapi sidin 

selalu menyuruh kami untuk 

melanjutkan. Untuk mendapatkan 

insentif jar sidin harus S1 kan. Selalu 

mengarahakan untuk kedisiplinan 

waktu, kedisiplinan seragam, 

kedisiplinan administrasi, seperti 

pembuatan rpph rppm suruh banar sidin 

membuat, tapi terkadang memang 

kitanya  yang kada teanu.  

5 Bagaimana cara kepala sekolah 

memberikan teladan, disekolah 

ini terhadap bawahannya? 

Pembiasaan sidin seperti kedisiplinan 

yang menyuruh kita baris, olahrraga 

dan juga pembiasaan sidin yang 

biasanya menyuruh kanakan untuk 

mutika sampah. Yaa dengan kebiasaan 

sidin sehari-hari lah.  

6 Bagaimana cara kepala sekolah 

memberikan dukungan terhdap 

bawahannya guna meningkatkan 

akreditasi di sekolah ini 

Sidin jua memberi dukungan dengan 

cara menyuruhan untuk kuliahan “ulun 

ni merasa, awal-awal ditawari sidin, 

ikam hdk umpat mengajaar disini kah 

jar sidin, iihh, hakunlah kuliah jar sidin, 

Selain dari ucapan juga ada dari segi 
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material sidin menalangi, membantu, 

kaya SPP biasanya batalang dulu 

kesidin, kena misalkan dapat honor 

dibayarakan kesidin. 

7 Seperti apa cara kepala sekolah 

memberikan motivasi untuk 

bawahannya agar sekolah ini 

menjadi lebih baik yaitu dengan 

ditingkatkannya akreditasi 

sekolah ini ? 

Selalu memberikan support kepada 

kami, untuk begawian seberataan selain 

itu juga sidin hadir saat begawian.  

8 Menurut ibu, apakah kepala 

merupakan agen perubahan di 

sekolah ini ? 

Mengenai dana sagan sekolah Sidin 

memang wani kemana-kemana mencari 

bantuan, kada supan, di desa, di 

kecamatan untuk oprasional sekolah 

dan juga kami lakukan sama-sama. 

Sidin selalu bpdah jdi bgawia bertaan, 

kaya semalam Beulah usulan anu jar, 

ulah proposal jar sidin.  

9  apakah kepala sekolah biasanya 

sebagai tempat pemberi 

nasehat/arahan ketika 

bawahannya bingung terhadap 

sesuatu yang di kerjakan ketika 

peningkatan akreditasi? 

Memberikan arahan-arahan positif 

“kritik membangun” 

10 Apakah kepala sekolah 

memberikan sumber energi postif 

dan juga memiliki inspirasi serta 

keberanian dalam mencapai 

akreditasi di sekolah ini? 

Iyatadih tugas-tugas selalu dibagi sidin, 

tanpa terlepas dari arahan sidin. 

Sampai-sampai menjemput pengawas 

mulai bandara, meawaki sidin.  

11 Ketika pengambilan suatu 

keputusan apakah kepala sekolah 

mengambil keputusan sendiri 

tanpa musywarah atau 

bermusyawarah ? 

Musyarawah dengan kita dan jua 

dengan pengawas biasanya.  

12 Apakah ada ketika pengambilan 

keputusan langsung diputuskan 

sendiri 

Ada jua, yang dirasa sidin acc aja 

berataan.  

13 bagaimana kepala sekolah 

memberikan arahan-arahan? 

Masalah kedisiplinan, kedisiplinan 

waktu,  misalkan pas sidin kadda di wa 

grup sidin selalu mengontrol lewat wa 

grup. Ketika peningaktaka akreditasi ya 

memang kami gawi sama-sama, dari 

kepala sekolah juga selalu menakuni 

apa lagi yang kurang, aapa lagi yang 

balum betaken lawan pengawas. Dan  

juga masalah pembiasaan karena di sini 
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RA kada melalu umum ja di sini tu, 

tapi juga ada keagaamannya setidaknya 

mengenalkan. Sidin menyuruh 

membaca iqro, gerakan shoalat jua.  

14 menurut ibu pentingkah 

peningkatan akreditasi tersebut? 

Penting, untuk oprasional sekolah dan 

bantuan-bantuan lainnya. Lawan 

kembali kemutu sekolahannya kalu 

terakreditasi oh berrti sekolahan ini 

legalitas, kalau kada trakreditasi kan 

kada tedaftar bahwa sekolahan ini ada. 

Kalau masalah akreditasi 

memperjuangkan banar, biar dalas 

kayapa kita lo.  

14 Langkah apa saja yang 

dipersiapkan dalam peningkatan 

akreditasi disekolah ini  

Yang 8 standar, seperti administrasi, 

keuangan.  

16 Apa saja kendala yang dihadapi 

ketika peningkatan akreditasi? 

Kelengkapan admintarasi, seperti 

laporan bulanan, karena lawas kd 

teperhatiakan, bekikihan semalam kami 

mencari, tapi Alhamdulillah ada ja 

dapat.  

Lawan jua karena onlie jaringan pang 

disini ni. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TENAGA PENDIDIK) 

Kode   : CWTP3 

Interviewe : Masni, S.Pd  

Interviewer  : Peneliti (Alvina Sofiyana) 

Hari/Tanggal : Senin, 07 Maret 2022 

Pukul   : 11.00-12.00 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu? Masni  

2 Sejak kapan ibu mengajar di 

sekolah ini?  

Sejak awal dibangunnya sekolah ini 2 

Januari 2006 

3 Apa latar belakang pendidikan 

ibu? 

S1 PG PAUD 

4 Menurut ibu, bagaimana kepala 

sekolah dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pemimpin? 

Kalau dari beliau tugas sebagai 

pemimpin beliau mengarahkan, 

contohnya dari segi pendidikan atau 

kualifaksi guru selalu memberikan 

dorongan dan menyuruh guru kuliah, 

supaya kualifikasinya yang kaya guru 

di kota juga, supaya S1. Dan kadang 

beliau mengarahkan untuk 

pengayoman terhadap anak, dan 

memberikan pengarahan kepada guru, 

“tolonglah kalau ada anak datang kita 

sambat” penyambuan anak ketika 

datang sekolah. sidin jua rajin datang 

kekelas-kelas mengontrol pembelajaran 

lawan menyapa anak  

5 Bagaimana cara kepala sekolah 

sebagai pemimpin , disekolah ini 

terhadap bawahannya? 

Teladan beliau seperti disiplin waktu, 

memberikan contoh teladan waktu, 

sidin memberi peringatan tarus lawan 

guru agar datang ke sekolah tepat 

waktu.  

6 Bagaimana cara kepala sekolah 

memberikan dukungan kepada 

tenaga pendidik guna 

meningkatkan akreditasi di 

sekolah ini? 

Memberikan dukungan kepada tenaga 

pendidik untuk S1, pembuatan RPPH 

Pas kuliah semalam sidin meutangi 

sagan bayar dulu bila kdda duitnya.  

7 Seperti apa cara kepala sekolah 

memberikan motivasi untuk 

Memberikan motivasi seperti kata-kata 

beliau yang selalu beliau ucapakan 
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bawahannya agar sekolah ini 

menjadi lebih baik yaitu dengan 

ditingkatkannya akreditasi 

sekolah ini ? 

kepada kami, tidak ada yang sulit 

selama ada kemuan semuanya mudah 

aja, ini salah satu motivasi yang beliau 

berikan guna mendorong unda untuk 

berkuliah S1 untuk selinier, pas waktu 

itu masalahnya diekonomi, jar sidin 

tenang ja asal anang bemodal hiih ja, 

iya yang sidin semalam meutangi.  

8 Menurut ibu, apakah kepala 

merupakan agen perubahan di 

sekolah ini ? 

Ya, karena ini dirintis dari 0, beliau  

rancak minta proposal-proposal sagan 

dana biasanya Idenya dari sidin, dan 

tanah sekolah tu dari sidin sendiri 

hibah.   

9  apakah kepala sekolah biasanya 

sebagai tempat pemberi 

nasehat/arahan ketika 

bawahannya bingung terhadap 

sesuatu yang di kerjakan ketika 

peningkatan akreditasi? 

Mengarahkan tenaga pendidik kaya 

semalam pas Lawan kami disini sidin 

selalu mengingkatkan meulah RPPH 

supaya pas parak peningkatan 

akreditasi kena nyman kada gelabakan 

jar sidin.  

10 Apakah kepala sekolah 

memberikan sumber energi postif 

dan juga memiliki inspirasi serta 

keberanian dalam mencapai 

akreditasi di sekolah ini? 

Ya kaya sidin memiliki ide untuk 

mengajukan proposal-proposal ketuju 

sidin rajin tu dan ketika peningkatakan 

akreditasi semalam tim asesor ada yng 

dari luar semalam sidin meambili. 

Kadang ada juga beberpa pembalian 

untuk sarana prasarana yang duitnya 

belum cair sidin menalanginya dulu.  

11 Ketika pengambilan suatu 

keputusan apakah kepala sekolah 

mengambil keputusan sendiri 

tanpa musywarah atau 

bermusyawarah ? 

Dimusywarahkan biasanya, kaya 

anggaran-anggaran dana dirapatkan 

karena disini biasanya seperti BOP tu 

kami kerjakan sama-sama. Misalkan 

jua masalah bangunan handak diapai 

sidin jua terbuka lawan guru 

dirapatkan.  

12 Apakah ada ketika pengambilan 

keputusan langsung diputuskan 

sendiri 

 Ada  jua beberapa keputusan yang 

biasanya diambil sendiri, nang sidin 

rasa buhan guru ni setuju ja.  

13 menurut ibu pentingkah 

peningkatan akreditasi tersebut? 

Penting pang itu tuh.  

14 Langkah apa saja yang 

dipersiapkan dalam peningkatan 

akreditasi disekolah ini  

Mempersiapkan yang 8 standar tuh, 

biasanya jua datang pengawas sidin 

datang rajin menakuni kayapa sudah 

kah standar ini, sidin berikan arahan 

jua rajin.  

15 Apa saja kendala yang dihadapi 

ketika peningkatan akreditasi? 

Biasanya kendalanya misalkan di 

satandar 1 apa yang kurang di lengkapi 
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itu apa pang semalam. Kaya kebersihan 

semalam masih kurang, kaya keran 

semalam masih dipadahi ibu pengawas.  
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LAMPIRAN III 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/ PENGAMATAN) 

Kode   : CLP1 

Tempat : RA NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah  

Hari/Tanggal  : Senin, 17 Januari 2022 

Pada hari senin, 17 Januari 2022 pukul 07.30 wita, peneliti datang ke sekolah RA 

NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah Martapura Barat. Tidak lama kemudian 

kepala sekolah datang kesekolah ini, Semua peserta didik sudah datang kesekolah 

Pada hari itu di sekolah RA NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah melakukan 

baris upacara terlebih dahulu. Kepala sekolah dan tenaga pendidik lain 

mengaturkan barisan peserta didik. Kepala sekolah memimpin upacara dan 

memberikan semangat agar peserta didik selalu giat dalam proses belajar 

mengajar. Kepala sekolah mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu tepuk 

semangat untuk mencairkan suasana.  

Pada jam 08.30 peserta didik masuk kelas dengan cara bergantian dipanggil satu 

persatu untuk masuk kelas. Proses belajar mengajar dimulai, peserta didik 

melakukan pembiasaan seperti berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu anak-

anak. Pada jam 09.30 peserta didik istirahat selama 30 menit, setelah itu peserta 

didik masuk kelas kembali. Kepala sekolah sambil mengamati pembalajaran 

memasuki kelas-kelas untuk melihat dan mengontrol pembelajaran.kepala sekolah 

menggunakan masker, dan kepala sekolah juga menegur tenaga pendidik lain 

yang tidak menggunakan masker agar selalu menggunakan masker walau sekolah 
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dikampung. Pada jam 10.00 seluruh kelompok A pulang kerumah masing-masing 

dan kelompok B masih bertahan karena masih ada les dari jam 10.00-11.00 

pembelajaran tambahan yang dilakukan setiap senin dan selasa bagi kelompok B 

yang memang sudah menjadi peraturan dari RA NU Al-Anshor kepala sekolah. 

Pada jam 11.10 peneliti pulang kerumah.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/ PENGAMATAN) 

Kode   : CLP2 

Tempat : RA NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah  

Hari/Tanggal  : Rabu, 19 Januari 2022 

Pada hari rabu, tangga19 januari 2022 peneliti datang kesekolah RA NU Al-

Anshor pada jam 08.00, semua anak senam santai pagi bersama-sama dilapangan 

yang dipimpin tenaga pendidik. Pada jam 08.30 semua anak masuk kedalam kelas 

dan diberikan waktu untuk minum dan istrahat sebentar. Sementara itu peneliti 

dipersilahkan tenaga pendidik untuk masuk kekantor dan kebetulan pada saat itu 

kepala sekolah sedang berbincang dengan tenaga pendidik mengenai dana bantuan 

BOP yang akan dianggarkan, kepala sekolah menuntun serta menjelaskan kepada 

tenaga pendidik mengenai anggaran BOP yang sedang diurus. Jam 09.00 tenaga 

pendidik masuk kelas untuk kegiatan belajar mengajar, peneliti ikut masuk, 

sambil melihat sistem pembelajaran di sekolah RA NU Al-Anshor, kepala sekolah 

sambil mengontrol kegitan pembelajaran dan masuk sambil mengajak anak 

berkomunikasi, dan pada saat kepala sekolah masuk di kelompok A ada satu anak 

yang sangat terlihat anstusias dan ingin diperhatikan kepala sekolah, anak itu 

memeluk kepala sekolah dan mau digendong dan kepala sekolah menggendong 

anak tersebut, lalu kepala sekolah mengajak anak tersbut untuk tos. Kemudian 

sebentar mengontrol kelompok A kepala sekolah masuk kekelas kelompok B, 

kebetulan peneliti diajak kepala sekolah untuk melihat pemebelajaran di 

kelompok B dan pada saat itu kelompok B sedang membaca doa sebelum makan, 
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karena waktunya istirahat dan tiba-tiba ada anak yang menangis, kemudian kepala 

sekolah langsung menghampiri anak tersebut dan menenangkannya. pada jam 

10.00 peserta didik beristirahat, semua anak bermain dengan bebas di halaman 

sekolah, pada jam 10.30 peserta didik masuk kelas dan di dalam kelas kelompok 

B tenaga pendidik melakukan pengulangan kegiatan pembalajaran pada hari itu 

dan menanyakan kegiatan apa saja yang sudah anak lakukan ketika waktu 

istirahat, pada jam 11.00 seluruh peserta didik pulang kerumah masing-masing 

dan peneliti juga pulang kerumah.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/ PENGAMATAN) 

Kode   : CLP3 

Tempat : RA NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah  

Hari/Tanggal  : Kamis , 20 Januari 2022 

Pada hari Senin, Tanggal 20 Januari 2022 jam 08.00 peneliti datang kesekolah RA 

NU Al-Anshor di gedung 2, tenaga pendidik dan peserta didik sudah datang 

kesekolah. Pada jam 08.10 tenaga pendidik membariskan peserta didik di halaman 

dan menyanyikan lagu anak-anak serta bermain game sebelum pembelajaran 

dimulai, ini merupakan pembiasaan yang ada di RA NU Al-Anshor. Pada jam 

08.30 seluruh peserta didik masuk ke kelas. Pada jam 08.40 tenaga pendidik 

masuk kelas untuk pembelajaran, Kepala sekolah mengontrol kelas dan menyapa 

anak, dan mengayomi anak semua peserta didik membaca do’a-do’a pembiasaan 

dan juga menyanyikan lagu anak-anak, peserta didik juga berhitung sama-sama 

dari 0-30 sebelum pembelajaran dimulaui. Pada jam 10.00 peserta didik 

beristirahat. Pada jam 10.30 semua peserta didik masuk kelas dan tenaga pendidik 

mengulang kembali pembelajaran apa saja yang dilakukan hari ini. Kemudian 

tenaga pendidik mengajak anak untuk bernyanyi tepuk malaikat, serta memberi 

tahu bahwa malaikat penjaga surga malaikat Ridwan, dan menanyakan kepada 

peserta didik siapa yang ingin masuk surga, semua peserta didik mengangkat 

tangan. Kemudian tenaga pendidik menanyakan esok hari apa dan memberitahu 

bahwa besok memakai seragam olahraga. Pada jam 11.00 peserta didik pulang 

kerumah masing-masing dan peneliti juga pulang.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/ PENGAMATAN) 

Kode   : CLP4 

Tempat : RA NU Al-Anshor Keliling Benteng Tengah  

Hari/Tanggal  : Jumat, 21 Januari 2022 

Pada hari jumat, 21 Januari 2022 jam 07.40 peneliti datang ke sekolah, pada hari 

itu peserta didik di sekolah ini melakukan kegiatan senam, dilakukan jam 08.00 

kegiatan senam dilakukan setiap hari jumat dan rabu. Peserta didik bebaris di 

lapangan dan tenaga pendidik mengaturkan barisan,  namun masih ada peserta 

didik yang duduk, malas untuk di atur baris,  kemudian keala sekolah datang 

beliau langsung mengaturkan barisan  peserta didik. Dengan tegas beliau 

mengaturkan barisan tersebut mengajak anak untuk lencang kiri dan kanan, semua 

peserta didik tiba-tiba langsung bersemangat untuk baris-berbaris. Kegiatan senam 

dilakukan semua peserta senam dengan semangat. Pada jam 08.40 senam selesai, 

peserta didik masuk kelas dan diberikan waktu untuk minum dan istirahat 

sebentar. Semua tenaga pendidik masuk kekantor, peneliti juga diajak masuk. Jam 

09.00 tenaga pendidik masuk kekelas. Sementara itu peneliti  berbincang-bincang 

kepada kepala sekolah. Karena hari ini hari jumat untuk kegaiatan pembelajaran 

waktunya lebih pendek pada jam 10.00 peserta didik pulang kerumah masing-

masing. peneliti juga pulang  
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LAMPIRAN IV 

DATA HASIL DOKUMENTASI  

 

Gedung sekolah kedua   

 

 
 

Gedung sekolah pertama   
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Kepala sekolah mengontrol 

kelas  

 
Kepala sekolah mengatur 

barisan saat senam  
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Tenaga pendidik dan kepala 

sekolah sedang berdiskusi  

 

 

 

 
 

Kepala sekolah memimpin 

upacara  
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SERTIFIKAT AKREDITASI RA NU AL-ANSHOR  
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RPPM RA NU AL-ANSHOR 
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RPPH RA NU AL-ANSHOR 
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PROGRAM KEPALA SEKOLAH RA NU AL-ANSHOR 
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LAMPIRAN V 

SURAT DAN PERNYATAAN  

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL  
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SK PEMBIMBING 
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SK SELESAI SEMINAR 
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SURAT PERUBAHAN JUDUL  
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SURAT PERSETUJUAN RISET 
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SURAT RISET 
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SURAT SELESAI RISET 
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SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF 
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LEMBAR KONSULTASI 
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LEMBAR KONSULTASI 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama     :  Alvina Sofiyana 

Tempat, tanggal lahir   :  Sungai Bangkal, 16 Mei 2000 

Agama    :  Islam 

Jenis Kelamin   :  Perempuan 

Kebangsaan    :  Indonesia 

Status Perkawinan   :  Belum menikah 

Alamat    : 

 

E-mail  : alvinasofiyana@gmail.com  

Pendidikan    :  

 

 

Orang Tua  

Ayah     :  Hamni 

Pekerjaan    :  Petani  

Alamat    :  Sungai Bangkal  

Ibu    :  Wahdah  

Pekerjaan    :  Ibu Rumah Tangga 

Alamat    :  Sungai Bangkal 

Saudara (jumlah saudara) :  1 (satu)  

Pengalaman organisasi :  LDK Nurul Fata & HMJ PIAUD 

 

      Banjarmasin, 12 April 2022 

      Penulis,  

 

 

     

 

 

      Alvina Sofiyana  
 

Desa Sungai Bangkal Rt.01 No.80 Kecamatan   

Sungai Tabuk 

SDN Keliling Benteng Ilir  

MTS Al-Hidayah  

MA Al-Hidayah 

UIN Antasari Banjarmasin 

 

mailto:alvinasofiyana@gmail.com

