Laporan Pelaksanaan Pelatihan Program Dieng Periode Juni-September 2018

Ciri kepemimpinan transformasional adalah besar dengan membesarkan orang
lain, kuat dengan menguatkan orang lain, maju dengan memajukan orang lain
– Dr. Ida I Gede Raka

PENDAHULUAN
Setelah pelaksanaan beberapa program pelatihan di kuartal pertama tahun 2018, kami
melanjutkan program pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk para guru di Kejajar
dan Batur. Pelatihan Kepemimpinan Transformasional yang difasilitasi oleh Prof. I Gede
Raka merupakan program pembuka yang harus diikuti oleh seluruh peserta sebelum
dilanjutkan dengan program hard skills lainnya.
Sejak Januari – Agustus 2018, IOA telah melaksanakan 8 batch pelatihan Kepemimpinan di
Wonosobo yang diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, guru dan kepala sekolah serta
beberapa anggota komite sekolah dengan total peserta sebanyak 262 orang. Batch ke-8
tersebut menggenapi seluruh guru dan kepala sekolah di Kecamatan Kejajar, Wonosobo yang
mengikuti pelatihan Kepemimpinan. Sementara itu, 5 batch pelatihan Kepemimpinan di
Kabupaten Banjarnegara telah diikuti oleh 159 pejabat struktural & fungsional di lingkungan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta guru dan kepala sekolah di Kecamatan Batur,
Banjarnegara.
PELATIHAN UNTUK PARA PELATIH LOKAL PROGRAM KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASIONAL UNTUK PARA PENDIDIK BATCH 1 & FORUM BERBAGI,
27-30 JUNI 2018
Agar impact program pelatihan guru IOA dan Yayasan Lari Nusantara tidak hanya dirasakan
oleh para pendidik di Kecamatan Kejajar, maka IOA juga melaksanakan pelatihan untuk para
pelatih lokal di Wonosobo agar impact pelatihan ini juga bisa dirasakan oleh lebih dari 3000
guru SD di 14 kecamatan lainnya di Kabupaten Wonosobo. Pada tanggal 28-30 Juni, IOA
dan Masyarakat Pendidikan Sejati mengadakan pelatihan untuk 20 orang Pejabat Struktural
dan Fungsional yakni Sekertaris Dinas dan para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga serta beberapa Pengawas yang bertugas di beberapa kecamatan di Kabupaten
Wonosobo. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda &
Olahraga Kab. Wonosobo, Bapak Musofa, M.Pd. Dengan adanya para pelatih lokal ini,
diharapkan pelatihan Kepemimpinan Transformasional juga bisa dilaksanakan di kecamatankecamatan lainnya secara mandiri dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) atau sebagian dari tunjangan profesi yang diterima guru setiap bulannya.
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Selama 3 hari, para peserta mendapat banyak sekali materi komprehensif yang dapat
membekali para peserta untuk dapat menjadi pelatih Kepemimpinan. Pak Raka sebagai
fasilitator menekankan bahwa pelatihan ini akan memperkuat materi yang sudah diberikan
dalam pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk Para Pengelola Pendidikan yang
diberikan bulan Januari lalu. Penting sekali bagi para pelatih untuk memahami materi dengan
sebaik-baiknya dan bukan hanya tahu teknik atau cara menyampaikan, namun yang lebih
penting mereka harus paham apa yang akan disampaikan. Sementara itu untuk mensinergikan
pelatihan kepemimpinan sebelumnya dan mendorong peserta untuk terus belajar satu sama
lain, sehari sebelum ToT diadakan Forum Berbagi untuk para alumni pelatihan
Kepemimpinan Batch 1-2. Para peserta menyampaikan hal apa saja yang telah dilakukan
setelah pelatihan dan progress lainnya yang telah muncul di pekerjaan mereka sehari-hari.
Beberapa materi pelatihan pelatih lokal kepemimpinan yang disampaikan antara lain :
1. Sejarah Pelatihan
2. Hasil Pelatihan yang Diharapkan
3. Model Transformasi MPS
4. Kekhasan Pendekatan MPS
5. Konsep Pendidikan Sejati
6. Karakter Fasilitator yang Diperlukan
7. Strategi Pembelajaran untuk Perubahan yang Menggembirakan
8. Profil Gaya Belajar
9. Teknik Pelatihan
10. Telaah Sesi Outdoor Learning Exercises
11. Telaah Sesi Kepemimpinan Transformasional
12. Telaah Sesi Pendidikan untuk Kehidupan Bermakna
13. Pekerjaan Rumah
14. Rencana Tindak Lanjut
Peserta menyambut dengan baik dan antusias pelatihan ini dan berharap Pak Raka tetap dapat
mendampingi ketika pelatihan dilaksanakan secara mandiri. Kami menyampaikan bahwa
seperti yang selama ini juga kami lakukan di tempat lain, kami akan terus mendampingi para
pelatih lokal terutama di pelatihan-pelatihan awal agar pelatihan mandiri berikutnya dapat
dijalankan dengan lebih baik.
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Absensi peserta terlampir
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PELATIHAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK PARA PENDIDIK
BATCH 3-4 DI BATUR, DIENG, 19-25 JULI 2018 & FORUM BERBAGI DI KEJAJAR,
26 JULI 2018
Setelah diawali dengan pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk Para Pengelola
Pendidikan bagi 54 pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis dari
20 kecamatan dan beberapa Pengawas SD, pelatihan berikutnya di Kecamatan Batur diikuti
oleh seluruh kepala sekolah dan guru dengan total peserta sebanyak 70 orang.
Meskipun Dieng tengah dilanda puncak cuaca dingin yang sangat menggigit, para peserta
sangat antusias mengikuti setiap sesi pelatihan, bahkan ada di antara peserta yang datang dari
beberapa daerah yang jauh di luar Batur namun dapat mengikuti pelatihan secara penuh dan
bahkan tepat waktu walaupun kendaraan umum cukup sulit ditemui. Pelatihan dibuka oleh
Bapak Suhar Sulasmono, S.Pd. selaku Ketua Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Batur dan
kemudian dilanjutan oleh Pak Raka dengan penjelasan mengenai program pelatihan yang
akan dilaksanakan selama 3 hari. 70 orang peserta kemudian dibagi menjadi 2 batch yakni
batch Beberapa materi pelatihan yang dipelajari antara lain Sikap Proaktif vs Reaktif,
Hirarkhi Kebutuhan, Kepemimpinan Transformasional, Apresiasi,
Pendidikan untuk
Kehidupan Bermakna, Strategi Perubahan, dll. Dalam 3 hari pelatihan ini, para peserta
dilibatkan dalam berbagai sesi yang interaktif baik di dalam maupun di luar kelas, kerja
kelompok, video, studi kasus, dll.
Testimoni :
1. Selama tiga hari saya mengikuti pelatihan ini sangat banyak manfaat yang saya
dapatkan. Ternyata selama saya menjadi pendidik banyak sekali kekurangannya. Dan
setelah mengikuti pelatihan ini banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu
diterapkan di sekolah, kita harus merubah paradigma lama ke paradigma baru jika kita
ingin maju.
2. Pelatihan yang paling menarik yang pernah saya ikuti, dengan materi yang sangat
bermanfaat bagi saya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kami merupakan orang yang sangat beruntung dapat mengikuti pelatihan ini,
pencerahan hati yang menyadarkan potensi kebaikan demi untuk kemajuan
pendidikan di Batur.
4. Saya sangat terkesan dengan cara-cara penyampaian materi
yang
menyenangkan/menggembirakan. Ada banyak hal baru yang membuat saya makin
bersemangat dan bahwa sikap-sikap sederhana yang kita munculkan bisa merubah
hal-hal negatif dalam diri menjadi energi positif.
5. Pelatihan ini waktunya sangat singkat namun bisa akrab dengan fasilitator. Para
fasilitatornya luar biasa dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan khususnya di
jenjang sekolah dasar.
Sehari setelah pelatihan di Batur ini diselesaikan, kami kemudian menuju ke Kejajar untuk
melaksanakan Forum Berbagi bagi para alumni pelatihan kepemimpinan batch 3 & 4 dimana
para peserta berbagi hal-hal baik yang telah dilakukan setelah pelatihan sehingga tiap peserta
dapat saling belajar.
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Daftar peserta dan rekapitulasi feedback, Rencana Kerja serta Pengembangan Pribadi &
Sekolah terlampir.
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PELATIHAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK PARA PENDIDIK
BATCH 7-8 & FORUM BERBAGI DI KEJAJAR, DIENG, 23-31 AGUSTUS
Melanjutkan pelatihan batch 5-6 di bulan April Mei lalu, kami kemudian melanjutkan 2 batch
terakhir yakni batch 7-8 untuk menggenapi total jumlah 205 orang yang terdiri dari guru,
kepala sekolah dan beberapa perwakilan anggota komite. Sebanyak 59 peserta dengan
semangat dan antusias yang tinggi mengikuti setiap sesi pelatihan. Selain guru, baik PNS
maupun Wiyata Bakti/Honorer, kami juga mengundang 3 orang perwakilan komite sekolah
yang merupakan orang tua siswa dari 3 sekolah untuk mengikuti pelatihan ini. Perwakilan
komite menyambut baik pelatihan ini dan memberikan banyak wawasan baru untuk mereka
terutama karena mereka tidak pernah sekalipun mendapatkan pelatihan serupa. Perwakilan
komite bahkan mengusulkan agar seluruh anggota komite lainnya juga bisa mengikuti
pelatihan ini sehingga bisa membantu kualitas partisipasi mereka dalam pengembangan mutu
pendidikan di sekolah masing-masing. Di tanggal 31 Agustus kami kembali mengadakan
Forum Berbagi bagi para alumni pelatihan batch 5 & 6 untuk saling berbagi hal-hal apa saja
yang telah dilaksanakan setelah pelatihan. Kegiatan ini dilakukan karena seluruh pelatihan
IOA saling terintegrasi dan berkesinambungan. Setiap peserta dapat saling belajar dan
menginspirasi.
Testimoni :
1. Menyadarkan saya bahwa esensi guru tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu
pengetahuan saja, tetapi justru lebih kepada pendekatan hati agar berdampak pada
perubahan yang positif, inspiratif, bermakna dan berkelanjutan agar dapat melahirkan
banyak kebaikan.
2. Hal yang sangat mengesankan dalam pelatihan ini adalah “kebaikan”. Dengan
menumbuhkan kebaikan maka sikap kepemimpinan, sikap proaktif akan muncul
dengan sendirinya. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri saya yang dapat saya
sampaikan kepada orang lain. Mentor yang hebat dan menyenangkan
3. Dengan adanya pelatihan IOA ini saya merasa bahwa saya menyadari akan
pentingnya memimpin diri sendiri sebelum memimpin orng lain. Membuka pikiran
saya untuk lebih memajukan sekolah/dunia pendidikan dengan menebarkan kebaikan.
4. Luar biasa dari awal pembukaan sudah jatuh cinta terhadap penjelasan mengenai
program IOA. Kegiatan-kegiatan IOA sangat memotivasi saya untuk selalu berbuat
baik dan selalu memperbaiki diri.
5. Sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini, karena penyajiannya sangat menarik
memberilan contoh-contoh riil, tidak hanya teori, tetapi mempraktikkan langsung apa
yang menjadi tujuan pelatihan.
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Daftar peserta dan rekapitulasi feedback, Rencana Kerja serta Pengembangan Pribadi &
Sekolah terlampir.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK PARA PENDIDIK
BATCH 5 DI BATUR, DIENG, 19-22 SEPTEMBER 2018
Tim IOA dan MPS kembali ke Batur pada tanggal 18 September dan memulai hari pertama
pelatihan keesokan harinya dengan penjelasan mengenai garis besar pelatihan. Bapak Agus
Sutanto, M.Pd., selaku Kepala Bidang PTK dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Banjarnegara yang didampingi oleh Bapak Suhar Sulasmono selaku Kepala Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan Batur membuka pelatihan ini. Mewakili kepala dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menyatakan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas terlaksananya program pelatihan guru di Batur. Program ini dijajaki
sejak tahun lalu dimulai dengan pertemuan Direktur Eksekutif IOA dengan Dinas Pendidikan
dan berdiskusi mengenai kondisi pendidikan dan apa saja yang dibutuhkan oleh para guru.
Bapak Kabid sangat bersyukur program ini bisa berjalan dengan baik dan berharap dapat
terus berlanjut dan dilakukan di kecamatan lainnya.
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Yang istimewa dalam pelatihan ini adalah 3 orang anggota tim dari Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) dulunya IKIP Yogyakarta, mengikuti pelatihan ini untuk dipersiapkan
sebagai penghubung dengan Dinas PPO di Kab. Wonosobo dan Banjarnegara. Nantinya
mereka juga akan membantu pelatihan dan supervisi pelatihan Kepemimpinan lanjutan yang
akan dijalankan oleh pemerintah daerah setempat untuk lebih dari 3000 guru SD di
Wonosobo. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini tentunya sangat penting karena dianggap
sebagai instansi yang netral dan memiliki misi yang sama dalam peningkatan mutu
pendidikan. . Tim ini terdiri dari Ibu Dr. Ishartiwi (Ketua Program Studi Master Pendidikan
Khusus), Bapak Deni Hardianto dan Nur Sa’ban yang merupakan Dosen UNY dan sedang
menyelesaikan studi S3 di UNY. Tim UNY juga bersedia membantu jika sekiranya kita
membutuhkan program pelatihan guru yang dibutuhkan karena memang mereka memiliki
banyak sekali pengalaman dalam menjalankan program pelatihan untuk para guru di berbagai
jenjang.
Pelatihan berjalan dengan baik dan seluruh peserta mengikuti pelatihan ini secara penuh dan
tepat waktu.
Testimoni :
1. Sangat menginspirasi sekali, lewat diklat ini dapat menyadarkan diri saya ternyata
banyak hal yang sering kita lupakan dan ternyata adalah hal-hal yang dapat mengubah
kita menjadi manusia yang lebih baik
2. Sangat menyenangkan sekali membuat hati saya terenyuh, saya tidak bisa
mengungkapkan kata-kata mudah-mudahan Pak Raka dan teman-teman diberikan
kesehatan dan kelimpahan rejeki, panjang umur, selamat dunia dan akhirat
3. Terimakasih atas bimbingan Pak Raka dan tim yang telah membuka kegelapan hidup
di pendidikan sehingga kita sadar bahwasanya pendidik kurang memahami apabila
tidak belajar dan jika tidak belajar akan tertinggal
4. Sangat menarik pelatihannya dengan materi yang sangat menggugah hati dan pikiran
serta mendapat ilmu dan pengalaman baru. Pemateri sangat menginspirasi walaupun
sudah berumur tetapi tetap semangat
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Daftar peserta dan rekapitulasi feedback, Rencana Kerja serta Pengembangan Pribadi &
Sekolah terlampir.
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PELATIHAN UNTUK PELATIH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL BATCH 2,
24-26 SEPTEMBER 2018.
Setelah pelatihan serupa batch pertama dilakukan pada bulan Juni lalu, maka kali ini kembali
dilaksanakan pelatihan batch berikutnya untuk mempersiapkan para pelatih lokal. Meskipun
pada awalnya program Dieng hanya ditujukan untuk 2 kecamatan di Dieng, namun kami
mendapat beberapa permintaan dari Pengawas agar mereka juga bisa melaksanakan pelatihan
ini di kecamatan-kecamatan di luar Kejajar, Dieng. Untuk itu kemudian kami memutuskan
untuk membuat program pelatihan untuk pelatih ( ToT) agar pelatihan ini bisa diteruskan ke
lebih dari 3000an guru di 14 kecamatan lainnya di Kabupaten Wonosobo. Pelatihan ini
dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Musofa, M.Pd. Beliau
menyampaikan bahwa kepemimpinan para peserta harus semakin baik dengan bertambahnya
pelatihan yang sudah diikuti. Sebanyak 36 peserta yang merupakan Pengawas dari 10
kecamatan dan 16 Kepala Sekolah dari kecamatan Kejajar dan 3 perwakilan dari Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY). Dalam 3 hari pelatihan ini, 14 materi pelatihan sebanyak 33 jam
disampaikan oleh Prof. Raka. Setiap tahapan pelatihan dan substansi materi disampaikan
secara rinci agar dapat dipahami dengan baik oleh para peserta. Para peserta sangat antusias
dan banyak mengajukan pertanyaan selama pelatihan. Beberapa juga mulai mempersiapkan
pelatihan yang akan dilakukan secara mandiri. Nantinya diharapkan pelatihan awal yang
akan dilaksanakan oleh pelatih lokal adalah pelatihan kepemimpinan untuk para kepala
sekolah dan akan tetap didampingi oleh Prof. Raka.
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Absensi peserta terlampir
KUNJUNGAN KE SEKOLAH, 27 SEPTEMBER 2018
Sebagai bagian dari dukungan kami untuk pengembangan sekolah dan komunitas serta
integrasi program-program yang kami laksanakan, maka pada tanggal 27 September, IOA
dan tim MPS berkunjung ke 3 sekolah yakni SD Maarif Tieng, SDN Kejajar dan SDN 2
Serang. Kami bertemu dengan guru dan siswa serta disambut dengan sangat hangat. Para
guru sangat senang kami bisa berkunjung ke sekolah mereka dan kami kemudian banyak
berdiskusi mengenai progress pelatihan serta kegian belajar mengajar lainnya. Secara umum
para guru sangat terbantu dengan pelatihan kepemimpinan yang telah dilakukan karena
membentuk mereka untuk menjadi pribadi dan pengajar yang lebih berdisiplin, komunikatif,
berempati dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Salah seorang guru, Bapak Saryanto dari
SD Maarif Tieng menyampaikan kelebihan pelatihan kepemimpinan oleh Pak Raka
dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Pelatihan IOA disampaikan
dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para guru dan sangat menyentuh hati peserta untuk
menjadi pengajar dan pribadi yang lebih baik. Ke depannya kegiatan kunjungan sekolah ini
akan terus dilakukan untuk seluruh sekolah di Kejajar maupun Batur.
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RENCANA PROGRAM BERIKUTNYA :
17-24 Oktober 2018, Pelatihan Kepemimpinan Transformasional Batch 6-7 di Batur,
Banjarnegara
25 Oktober 2018, Kunjungan ke 3 sekolah di Kejajar, Wonosobo
27-29 November 2018, Pelatihan Kepemimpinan untuk Staf Dinas Pendidikan Kab.
Wonosobo
30 November 2018, Kunjungan sekolah di Kejajar, Wonosobo
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LAMPIRAN

Rekaman Hasil Pelatihan
Angkatan 3

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
UNTUK PARA PENDIDIK DI KECAMATAN BATUR

Batur, 19 - 21 Juli 2018
Kerjasama antara :
Yayasan Lari Nusantara
Indonesian Overseas Alumni
Masyarakat Pendidikan Sejati
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara

Daftar Isi

I.

Rencana Pengembangan Diri

II.

Rencana Pengembangan Sekolah

III.

Tema Pengembangan Sekolah

IV.

Umpan Balik Peserta

I.

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI
NAMA

1
FATMAH ALFAIZAH
SDN 1 BATUR

-

2
WARSIH SUBEKTI
SDN 1 BATUR

-

3
UMMU HANUN
SDN 2 BATUR

-

4
S. PARNO
SDN 2 BATUR

-

5
NORA SURYA N
SDN 3 BATUR

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Selalu menjaga kebersihan
Senyum, sapa dan salam
Berusaha tepat waktu dalam segala
hal/disiplin
Bersikap sabar dimanapun berada
Bersikap santun dan ramah kepada
semua orang
Melayani siapapun dengan baik
Komitmen dangan tugas
Bertanggung jawab
Jujur dan ikhlas dalam melaksanakan
tugas
Memberikan penghargaan kepada siapa
saja yang melakukan kebaikan walau itu
kecil
Bersikap adil dan bijaksana
Memberi contoh tentang kebaikan
kepada siapa saja
Lebih bijaksana dalam menyelesaikan
masalah
Lebih disiplin dan tepat waktu
Lebih menghargai orang lain
Tidak egois
Membiasan kepada anak didik dan
lingkungan sekitar saya untuk
membiasakan hidup bersih
Mengembangkan potensi diri dimulai dari
hal yang kecil
Melakukan kebaikan-kebaikan dimana
saja
Datang lebih awal dari guru-guru
Akan selalu membudayakan kebersihan
Memulai dari diri sendiri untuk lebih
semangat
Mempertahankan prestasi-prestasi yang
sudah dicapai
Memotivasi guru agar sampai sekolah
sebelum jam masuk
Membudayakan menyapa dulu sebelum
guru/murid menyapa
Selalu menjaga kebersihan
Selalu berpikir positif
Memberikan apresiasi
Sikap untuk saling membantu

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Menunda-nunda pekerjaan
Kurang sabar
Berbicara yang tidak berguna
Terlalu banyak mengeluh

- Egois
- Suka menunda pekerjaan
- Memaksakan kehendak

- Mencela anak di depan kelas (di depan
teman-temannya)
- Mencari kejelekan orang lain
- Marah jika dikritik orang

- Istirahat terlalu lama
- KBM kurang intensif

-

Mengabaikan kebersihan
Mementingkan kepentingan pribadi
Membicarakan keburukan orang lain
Berpikir negatif

33

NAMA
6
SRI YUANI
SDN 4 BATUR
7
TITIK SUPRIKHATI
SDN 4 BATUR

8
WIYANA
SDN 5 BATUR

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Pembiasaan rumah bersih
- Beribadah tepat waktu
- Budaya salam

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Sampah berceceran
- Tidur larut malam
- Masuk rumah tanpa salam

-

- Mementingkan kepentingan pribadi
- Sikap malas dan pesimis
- Membicarakan keburukan orang lain

-

9
LILIK SETIATI
SDN 6 BATUR

10
EVA RATRIYANI
SDN 6 BATUR

-

11
SUPANGAT
SDN 7 BATUR

-

Semangat berbagi, jujur, optimis
Selalu berpikir positif
Hidup bersih
Menghargai orang lain
Selalu berbuat baik
Menghargai orang lain
Mendahulukan kepentingan bersama
Lebih suka berbagi dan tidak menghitung
imbalan yang didapat
Jadi orang yang pro aktif
Mengembangkan sikap saling toleransi di
antara sesama
Membiasakan peserta didik menjadi
siswa yang mampu berubah atau
mengubah dirinya
Menjalin kerjasama antar peserta didik
Sabar dalam menghadapi perbedaan
peserta didik
Sikap saling menghargai
Lebih disiplin
Lebih bijaksana
Memberikan apresiasi kepada bawahan
Menciptakan suasana kerja yang kondusif
Menjunjung kerjasama antar teman
Lebih sabar
Menjalin kerjasama dengan wali murud,
komite dan masyarakat
Menjadi lebih sabar dimanapun berada
Berusaha lebih sering/bahkan setiap hari
menyambut anak didik di sekolah
Lebih menghargai waktu
Menjadi lebih semangat dari biasanya
Mengubah mindset ketika bersama anakanak
Menjadi orang yang lebih penyayang dan
dekat dengan anak-anak
Senyum, sapa, salam
Saling membantu
Menjaga kebersihan sekolah
Sekolah dan lingkungannya menjadi
sebuah keluarga yang akrab dan terbuka

- Bekerja tanpa perencanaan yang
matang
- Datang terlambat

- Kurang disiplin
- Melaksanakan tugas tanpa
perencanaan yang matang

-

Kurang sabar
Mudah emosi
Malas
Egois

- Tidak membeda-bedakan anak didik

NAMA
12
LULUK SUSANTI
SDN 7 BATUR

-

13
SUHARYANTI
SDN 8 BATUR
14
KOMARIYAH
SDN 8 BATUR

15
EDI MARTONO
SDN 9 BATUR

16
SUTOPO
SDN 1 SUMBEREJO

17
MARADHANI
MEGA PUTRA
SDN 2 SUMBEREJO

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Memberikan penghargaan kepada orang - Hidup jorok
lain
- Tidak disiplin
- Berkata jelek
Memberikan motivasi dan apresaiasi
kepada teman-teman
Akan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan
yang ada
Membudayakan hidup bersih
Akan selalu bekerja keras dan disiplin
demi kemajuan
Selalu bersikap adil dan empati dengan
orang lain
Lebih sabar dalam menghadapi masalah
- Tidak bersih/buang sampah sembarangan
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- Tidak disiplin
Lebih disiplin dalam segala hal
Menumbuhkan kebiasaan salam
Kerja sama dengan teman kerja
- Kurang disiplin
Disiplin
- Sikap egois
Menggali potensi anak didik
- Sikap yang terlalu santai
Mengajak teman agar rajin
Menggalang komunikasi yang baik
Menyapa siswa dan teman dengan ramah

- Selalu berkata yang baik, tidak
menyinggung orang lain
- Menularkan ilmu kepada oraang lain
dengan ikhlas
- Selalu menjaga kebersihan lingkungan
- Meningkatkan rasa sosial kepada sesama
- Memberi saran/bimbingan yag baik
- Berbuat yang tertib
- Bekerja dengan disiplin
- Meningkatkan disiplin waktu
- Menjaga kebersihan dan ketertiban
lingkungan
- Memberikan motivasi kepada siapa saja
- Meningkatkan rasa percaya diri
- Meningkatkan rasa tanggung jawab
- Berusaha lebih sabar dalam segala hal
- Mencari murid yang kurang perhatian
menjadi lebih sukses
- Bisa mengawali segala sesuatu lebih awal
- Berusaha lebih memaknai hidup dengan
pikiran jernih dan tenang
- Menyelesaikan permasalahan tanpa
tergesa-gesa

- Berkata yang tidak baik yang menyakitkan
orang lain
- Menularkan ilmu yang kurang tepat
- Tidak menjaga kebersihan lingkungan
- Tidak suka membantu sesama

- Emosional
- Menyakiti orang lain
- Meremehkan orang lain

- Malas
- Mudah menyerah dan mengatakan tidak
bisa
- Mudah marah
- Selalu terburu-buru untuk selesai

NAMA
18
NOVIYANI
SDN 2 SUMBEREJO

-

19
JAMILAH PH
SDN 3 SUMBEREJO

-

20
SUPARTINI
SDN 3 SUMBEREJO

-

21
NURHAYATI
SDN 1 PASURENAN

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Memberikan ruang bagi anak untuk
- Tidak memaksakan anak untuk menuruti
mengembangkan bakatnya sesuai
semua kemauan kita (contoh : harus les
kemampuan
matematika dll.)
Berusaha lebih sabar menghadapi
perbedaan-perbedaan karakter guru-guru
di sekolah
Memberi contoh/teladan yang baik di
sekolah dengan perbuatan langsung
bukan dengan banyak bicara
Akan lebih teliti mengawasi potensi anak
didik
Menyalami anak di pintu gerbang
- Egois
Memberi salam setiap bertemu teman
- Mengambil sesuatu yang bukan miliknya
Bijak dalam mengambil keputusan
- Menyampaikan informasi-informasi yang
Menolong orang yang membutuhkan
tidak tepat waktu
Apabila diberi amanah disampaikan
- Tidak menepato janji
- Suka berbohong
Menjalin kerja sama
Berkomunikasi yang baik
Memperhatikan perbedaan individual
Berani untuk mengadakan perubahan
positif
Tidak ragu/takut menghadapi tantangan
Lebih pro aktif
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
Datang lebih awal dan menyalami siswa
di gerbang sekolah
Menugaskan siswa membaca buku secara
rutin
Menyelesaikan tugas dengan segera

- Takut menghadapi berbagai tantangan
dan hambatan
- Tidak percaya diri

Menjaga kebersihan dimana saja
Menciptakan suasana yang gembira
Banyak senyum
Menyemangati siapa saja untuk lebih baik
Memanfaatkan waktu luang sebaik
mungkin

- Berfikir negatif
- Datang terlambat

22
ANA SEPTI UTAMI
SDN 1 PASURENAN

-

23
M. ANSORI TRI JS
SDN 2 PASURENAN

- Membiasakan untuk membersihkan
sampah di lingkungan baik di rumah,
sekolah dan masyarakat
- Membiaskan menepati waktu
- Lebih rajin
- Lebih ramah
- Mencintai kebersihan
- Meningkatkan kerja sama
- Lebih sabar

24
DIAN SUSWANTI
SDN 1 PEKASIRAN

- Datang/berangkat tidak tepat waktu
- Menyampaikan informasi terlambat

- Tidak disiplin waktu
- Membuang sampah sembarangan
- Tergesa-gesa
- Malas/menunda pekerjaan

NAMA
25
SUDARYONO
SDN 1 PEKASIRAN

-

26
DIAN ARISTIYA S
SDN 2 PEKASIRAN

-

-

-

27
PURDIANA
SDN 1 KEPAKISAN

28
DWI SUNARTI
SDN 1 KEPAKISAN

29
SAFAAT
SDN 1 BAKAL

30
NAILY SUAIDAH
SDN 1 BAKAL

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Memberikan perhatian baik kepada
keluarga dan masyarkat
Rela berkorban
Hormat kepada yang lebih tua dan sayang
kepada yang lebih muda
Saya akan melakukan kebaikan
dimanapun, kapanpun dan kepada
siapapun
Akan lebih memperhatikan anak didik
yang memiliki keberagaman sifat
Akan berusaha mengajak anak didik dan
keluarga agar lebih cinta kebersihan
Sikap sabar
Berusaha agar lebih bijak
Berusaha agar lebih disiplin
Berusaha lebih giat lagi
Lebih banyak bersyukur
Lebih taat beribadah
Bisa menjaga kebersihan
Membersihkan sampah-sampah yang ada
di sekolah
Memotiasi siswa agar dapat berkembang
Bersikap baik/ramah kepada setiap orang
Bersabar dalam menghadapi masalah
Berusaha tepat waktu

- Berusaha setiap hari untuk berbuat
kebaikan
- Berusaha menggali potensi di dalam diri
yang selama ini terpendam
- Berusaha berbuat dalam bidang
pendidikan hal-hal yang baik
- Menjadi pribadi yang berguan bagi semua
- Berusaha setiap hari untuk menerapkan
pola pikir yang positif
- Mulai memberi kepercayaan kepada anak
di rumah untuk mengerjakan segala
pekerjaan rumah
- Lebih bisa merangkul anak didik,
memberi contoh yang baik, selalu
memberi semangat kepada mereka
- Mengubah strategi pembelajaran yang
lama dengan mencari metode yang lebih
mengasyikkan
- Berusaha menerapkanyang positif,
disiplin diri dan tepat waktu

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Sikap acuh tak acuh
- Egois yang hanya mementingkan diri
sendiri
- Sikap sembrono
- Memggunakan waktu luang dengan
bermain HP
- Kurang mendengarkan cerita/curhat dari
anak didik/keluarga
- Tidak tepat waktu dalam segala hal
-

Malas
Sombong
Boros
Mudah mengeluh
Terburu-buru

-

- Menunda-nunda pekerjaan atau sesuatu
yang sedang saya hadapi
- Malas
- Tidak menutup diri
- Malas belajar

- Sering mendikte pekerjaan anak
- Mengajar dengan monoton
- Malas

NAMA
31
ASIH URBAYANTI
SDN 2 BAKAL

-

32
ROMILAH
SDN 1
KARANGTENGAH

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Menjaga kebersihan lingkungan yan
dapat dimulai dari diri sendiri
Menjadi orang yang lebih ramah agar
orang-orang yang ada di sekitar kita lebih
merasa senang dan bahagia
Lebih memperhatikan potensi yang
dimiliki anak didik kita
Senantiasa tersenyum ketika bertemu
orang lain
Lebih peduli dengan kebersihan diri dan
lingkungan
Datang tepat waktu
Membuat suasana belajar dan mengajar
yang menyenangkan
Berusaha untuk melakukan minimal 1
kebaikan setiap hari
Bersikap sabar dalam menghadapi anakanak
Murah senyum kepada semua orang
Ramah kepada siapapun
Lebih sabar
Berusaha menyapa terlebih dahulu

33
SAPARINA SETYA
UTAMI
SDN 2
KARANGTENGAH

-

34
ENDANG
SUBHIAKTI
SDN 1
DIENGKULON

- Menanamkan sikap melihat kebaikan
orang lain dimulai dari siswa untuk
melihat kebaikan temannya sendiri
- Mencontohkan kebaikan-kebaikan yang
dapat dilakukan kepada siswa-siswa saya
- Menumbuhkan kesadaran budaya bersih
- Berusaha setiap hari untuk melakukan
kebaikan
- Menjadi lebih disiplin
- Menjadi lebih tanggung jawab
- Menjadi lebih penyayang
- Menjadi lebih sabar
- Menjadi lebih percaya diri

35
ARIFAH
BUDIYARTI
SDN 2
DIENGKULON

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Sikap cuek terhadap apa yang ada di
sekitar kita
- Kurang disiplin

- Sikap mudah marah
- Sikap kurang sabar
- Menyepelekan orang lain

- Kurang sabar
- Kurang mendengarkan pendapat orang
lain
- Membeda-bedakan anak didik
- Kurang bijaksana dalam suatu hal
- Berhenti mengeluh saat siswa saya ada
yang nakal dan sulit diatur
- Berusaha mengurangi rasa marah dan
kecewa

- Egois
- Cepat marah/emosional
- Kurang sabar

II.

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

1
FATMAH
ALFAIZAH
SDN 1 BATUR

- Lingkungan sekolah yang betrsih, rapi,
indah
- Warga sekolah yang akrab, komunikatif,
kerja sama (sekolah dengan komite)
- Silaturahmi antara guru, murid/wali murid
yang baik
- Warga sekolah (KS, guru, siswa, karyawan)
yang ramah, sopan dan santun)
- Menjadi sekolah yang bermutu dan
bermakna (berprestasi dan berkarakter)
2
- Bersih, rapi dan sehat
WARSIH SUBEKTI - Kepala sekolah, guru dan siswa lebih
disiplin
SDN 1 BATUR
- Semua program tercapai
- Hijau dan rindang
- Kepala sekolah, guru dan siswa lebih
sopan
- Kepala sekolahm guru dan siswa lebih
menghargai orang lain
- Berkarakter
- Harmonis
- Berprestasi
- Ramah
3
- Sekolah yang bersih dan asri
- Sekolah yang nyaman untuk belajar
UMMU HANUN
SDN 2 BATUR
(nyaman lingkungan ataupun teman kerja)
- Sekolah yang dapat mencetak generasi
yang bermakna dan berkarakter
4
- Disiplin semua warga sekolah
S. PARNO
- Bersih
- Aman
SDN 2 BATUR
- Sehat
- Nyaman
- Damai
- Harmonis

5
NORA SURYA N
SDN 3 BATUR

- Sekolah yang bersih dan nyaman untuk
pembelajaran
- Sekolah yang bisa membawa anak-anak
yang memiliki perilaku baik
- Membangun karakter siswa

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Membiasakan peduli kepada semua warga
sekolah
- Membiasakan komunikasi dengam lancar
- Menanamkan kedisiplinan bagi semua
warga sekolah
- Pembelajaran yang efektif

- Menerapkan program sekolah sehat
- Mengembangkan budaya disiplin
- Membuat taman dan perawatan secara
rutin

- Membiasakan hidup bersih
- Menebarkan kebaikan kepada siapapun di
lingkungan sekolah
- Menanamkan bahwa berbuat kebaikan
akan menjadikan hidup kita bermakna
- Sekolah kita akan menerapkan budaya
tepat waktu
- Meminta kepada semua warga sekolah
agar mendukung prodram sekolah demi
tercapainya visi dan misi sekolah
- Mengajukan kepada dinas terkait untuk
meminta bantuan berat karena sekolah
kami sudah rusak
- Membina siswa-siswi dengan bantuan
guru supaya lulusan SDN 2 Batur menjadi
anak yang soleh/solehah
- Membangun kesadaran seluruh warga
sekolah akan pentingnya kebersihan
- Selalu membiasakan anak untuk saling
menghargai, saling tolong-menolong dan
berkata positif
- Membudayakan 3 S: Salam, Senyum, Sapa

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

Sekolah bersih
Salam siswa kepada guru
Siswa/guru datang tepat waktu/disiplin
Guru & siswa berpakaian sesuai aturan
yang berlaku

- Memberikan arahan kepada warga
sekolah, kebersihan tanggung jaab semua
warga sekolah
- Memviasakan memberi salam kepada
siapa saja yang ada di sekolah 
pendidikan budi pekerti
- Membuat/memberitahu kepada warga
sekolah tentang tata tertib sebagai
guru/siswa
- Memberitahu mengarahkan warga
sekolah dan memberi contoh tentang
berpakaian
- Menumbuhkan sikap pro aktif pada siswa
dan menanmkan hal-hal kebahikan
dengan pendidikan transformasional,
sehingga dengan kesadaran pribadi semua
warga sekolah akan mewujudkan sekolah
yang bersih dan semuanya senang berada
di lingkungan sekolah
- Mengembangkan sikap/perilaku hidup
bersih dengan pedili mengambil sampah
untuk dimasukkan ke tempatnya
- Saling tenggang rasa dan saling
menghormati satu sama lain
- Meningkatkan semangat kerja
- Membiasakan siswa hidup sehat

6
SRI YUANI
SDN 4 BATUR

-

7
TITIK
SUPRIKHATI
SDN 4 BATUR

- Sekolah yang ramah anak, menyenangkan
anak
- Sekolah yang bersih
- Kerja sama yang baik antara siswa, wali
murid, guru dan sekolah

8
WIYANA
SDN 5 BATUR

- Lingkungan sekolah yang bersih dan
nyaman
- Suasana kerja yang kondusif antar
karyawan
- Memiliki banyak prestasi
- Memiliki siswa yang sehat dan ceria

9
LILIK SETIATI
SDN 6 BATUR

-

10
EVA RATRIYANI
SDN 6 BATUR

-

Lingkungan yang bersihn indah, nyaman
Tenaga pendidik yang cukup memadai
Suasana kerja yang kondusif
Peserta didik yang pintarm cerdas dan
berkarakter
Memiliki sarana dan prasarana yang
memadai
Peserta didik yang berprestasi
Sekolah yang bermoral
Kepala sekolah dan guru menjadi teladan
bagi siswanya
Lingkungan sekolah yang bersih
Lingkungan kerja yang kondusif dan
kekeluargaan
Lebih bersahabat dengan anak-anak
murid, komite dan lingkungan sekolah
Membangun moral yang baik di
lingkungan sekolah (untuk semua warga
sekolah)

- Megembangkan perilaku hidup bersih
dan menciptakan suasana kerja yang
harmonis

- Kepala sekolah dan guru datang lebih awal
dari siswa
- Memberikan contoh atau ikut serta
membersihkan lingkungan sekolah bukan
hanya menyuruh
- Meminimalkan bahkan menghilangkan
prasangka buruk
- Menjalin komunikasi dengan semua pihak
terkait
- Memberikan contoh yang baik, baik
perilaku maupun perkataan

NAMA
11
SUPANGAT
SDN 7 BATUR
12
LULUK SUSANTI
SDN 7 BATUR

13
SUHARYANTI
SDN 8 BATUR

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Menjadikan sekolah sebagai tempat
penebar kebaikan bagi warga sekolah dan
lingkungannya
- Tempat belajar yang nyaman
- Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman,
harmonis
- Siswanya punya IMTAK
- Siswany punya kepedulian dengan
lingkungan disekitarnya
- Suasana kerja yang kondusif, teman yang
bisa diajak diskusi, akrab, punya motivasi
untuk kemajuan sekolah
- KS tahu potensi anak buah/bawahan
- Bisa diajak kerjasama
- Lingkungan yang kondusif
- Siswanya sopan dengan KS dan guru
- Bersih, sejuk dan sehat
- Siswanya berkepribadian baik
- Tertib, disiplin

- Mulai dari diri sendiri dari sekecil apapun

14
KOMARIYAH
SDN 8 BATUR

- Sekolah yang bersih dan sehat
- Sekolah yang memiliki suasana kerja yang
nyaman
- Sekolah yang memiliki prestasi yang baik
dan anak didik yang memiliki kepribadian
mulia
- Lulusan sekolah yang sopan dan
berkepribadian baik

15
EDI MARTONO
SDN 9 BATUR

- Sekolah yang guru dan siswanya memiliki
sopan santun
- Sekolah yang guru dan siswanya
berakhlak mulia
- Sekolah yang guru dan siswanya rajin
beribadah
- Sekolah yang siswanya rajin belajar
- Sekolah yang lingkungannya bersih
- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang lingkungannya indah
- Sekolah yang lingkungannya damai dan
tenteram

- Mengajak semua kepala sekolah, guru,
komite sekolah, wali murid untuk peduli
dengan sekolah
- Dengan mengadakan rapat untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas
sekolah
- Membuat taman-taman untuk
penghijauan

- Menumbuhkan sikap bersih (buang
sampah pada tempatnya)
- Menanam bunga/taman perindang di
halaman sekolah
- Membiasakan anak/siswa, guru
berperilaku yang baik
- Mengajak anak-anak dan teman untuk
membiasakan agar ruang kelas selalu
bersih
- Membangun komunikasi yang baik
dengan sesama rekan kerja dan juga anak
didik
- Mencari kekuatan/keunggulan yang ada
pada anak didik untuk membangkitkan
minat belajar
- Melatih/membiasakan siswa saling
menyapa dan berjabatan tangan dengan
guru dan teamn-temannya
- Mendidik dan membiasakan sopan-santun
- Melatih siswa berakhlak mulia
- Melatih siswa berdisiplin
- Melatih siswa rajin belajar
- Menciptakan sekolah yang indah dan
bersih
- Menciptakan suasana kekeluargaan di
sekolah

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

16
SUTOPO
SDN 1
SUMBEREJO

- Kekompakan warga sekolah
- Demokrasinya tenaga pendidikan
- Keberanian tendik dalam mengemukakan
gagasannya
- Hubungan silaturahmi yang harmonis dan
erat antar tendik
- Disiplin dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan

17
MARADHANI
MEGA PUTRA
SDN 2
SUMBEREJO

- Sekolah yang mempunyai mempunyai dan
menghasilkan siswa yang berkarakter
kuat, lebih beriman, bersih dari sisi negatif
teknologi
- Lingkungan yang bersih dan nyaman
untuk belajar
- Sekolah yang aman dan lebih berprestasi
- Memberi contoh/teladan
- Sekolah yang siswanya berkepribadian
perbuatan/kebiasaan baik di sekolah
baik
- Diadakan sholat dhuhur berjamaah di
- Sekolah yang siswanya beriman dan
sekolah/mesjid terdekat
bertaqwa kepada Tuhan YME
- Setiap pagi sebelum masuk kelas siswa
- Sekolah yang bersih
diajak membersihkan lingkungan
- Sekolah yang berprestasi di bidang
kelas/sekolah dan tiap akhir semester
akademik dan non akademik
diadakan penilaian kelas
terbersih/terindah
- Diadakan ekstrakurikuler sesuai dengan
minat dan bakat siswa
- Diadakan les di kelas
- Sekolah yang nyaman, indah dan asri
- Dibuat taman
- Sekolah yang halamannya bersih
- Membuat jadwal piket siswa dan guru
- Lingkungannya aman
- Membangun lingkungan sekolah dengan
- WC dan kamar mandinya sehat
cara hidup bersih dan sehat
- Siswanya rajin dan sehat
- Mengadakan les privat
- Sekolah yang siswanya berkarakter
- Melatih anak-anak untuk belajar
- Membiasakan senyum, sapa dan salam
- Hubungan harmonis antara kepala
sekolah dan guru-gurunya
- Sekolah yang memiliki lingkungan bersih, - Bekerja sama dengan guru, komite dan
aman dan nyaman
masyarakat
- Sekolah yang memiliki prestasi baik dalam - Meningkatkan komite dengan guru,
hal moral
komite dan masyarakat
- Suasananya harmonis dan kekeluargaan
- Optimis
- Melakukan kegiatan pro aktif
- Percaya diri

18
NOVIYANI
SDN 2
SUMBEREJO

19
JAMILAH PH
SDN 3
SUMBEREJO

20
SUPARTINI
SDN 3
SUMBEREJO

- Meningkatkan komunikasi dengan warga
sekolah
- Memberikan teladan kepada warga
sekolah dengan cara berjenjang
- Meningkatkan keterbukaan manajemen
sekolah
- Meningkatkan intensitas pertemuan
dengan wali murid
- Memberikan kebebasan dalam
mengemukakan gagasan/ide
- Lebih menambah, meningkatkan
pendekatan secara agama agar tahu
perbedaan kebaikan dan keburukan
- Mengembangkan kesadaran akan
pentingnya hidup bersih

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

21
NURHAYATI
SDN 1
PASURENAN

-

22
ANA SEPTI
UTAMI
SDN 1
PASURENAN

-

23
M. ANSORI TRI JS
SDN 2
PASURENAN
-

24
DIAN SUSWANTI
SDN 1
PEKASIRAN

-

25
SUDARYONO
SDN 1
PEKASIRAN

-

Sekolah yang bersih dan sehat
Siswa yang berkarakter
Prestasi sekolah baik
Kerja sama antar pemangku kepentingan

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Membangun kesadaran warga sekolah
akan pentingnya budaya hidup bersih dan
sehat
- Menggalakkan program 4 S : Senyum,
Sapa, Salam, Salaman (jabat tangan)
- Membangun kesadaran pentingnya
belajar pada sisa, guru dan wali murid
- Mengadakan pertemuan-pertemuan
secara berkala
- Kita berusaha menjadi contoh yang baik
Siswanya mempunyai kepribadian yang
dulu
baik dan sopan
Semua warga sekolah merasa bergembira - Menciptakan suasana yang akrab,
menyenangkan dengan siswa dan rekanSekolah selalu bersih
rekan kerja
Siswanya aktif dalam pembelajaran
- Dari diri kita sendiri jika melihat sampah
Mendapat prestasi yang lebih baik
langsung kita ambil
- Memancing siswa agar lebih aktif dalam
pembelajaran
- Menggali kemampuan siswa yang belum
terlihat
Sekolah yang tertib dalam proses
- Selalu melaksanakan proses belajarmengajar
mengajar meskipun sering kekurangan
guru
Sekolah yang bersih lingkungannya
- Kepala sekolah, guru dan murid-murid
Disiplin waktu
bersma-sama menjaga kebersihan
Kerja sama yang baik guru dan kepala
lingkungan sekolah
sekolah
- Selalu tertib waktu dalam semua kegiatankegatan di sekolah
Terjalin kerja sama yang baik antara
- Mulai dari diri sendiri, muai dari hal yang
kepala sekolah, guru, murid dan pengelola
kecil, mulai dari sekarang
pendidikan
- Peningkatan kemampuan dengan banyak
belajar
Lebih banyak melahirkan murid yang
- Menjalin silaturahmi/kekeluargaan
berprestasi
Suasana kerja yang aman, nyaman dan
kondusif
Sekolah yang kondusif dan harmonis
- Teladan dari guru dan kepala sekolah
Menyenangkan dalam kegiatan belajar- Meninggalkan kebiasaan lama yang
mengajar
kurang baik
Sekolah yang bersih dan nyaman
- Menggali hal-hal baik yang ada pada guru,
kepala sekolah atau siswa
- Menggunakan strategi baru untuk
menggantikan strategi yang sudah tidak
sesuai

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

26
DIAN ARISTIYA S
SDN 2
PEKASIRAN

- Memiliki sisa yang berkepribadian
baik/berkarakter
- Guru-guru yang berpikir pro aktif
- Lingkungan sekolah yang bersih

27
PURDIANA
SDN 1
KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih
- Anak didik mempunyai sopan santun dan
berakhlak mulia
- Memiliki anak didik yang kreatif

28
DWI SUNARTI
SDN 1
KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih
- Anak-anak yang santun
- Kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa
yang akrab dan harmonis
- Sekolah yang berprestasi akademik

29
SAFAAT
SDN 1 BAKAL

-

30
NAILY SUAIDAH
SDN 1 BAKAL

- Seseorang yang bisa mengayomi,
memberi dukungan dan memotivasi
- Disiplin, tertib, rajin
- Sekolah yang bersih dan sehat
- Kekeluargaan
- Berakhlak mulia

31
ASIH URBAYANTI
SDN 2 BAKAL

- Suasana sekolah yang akrab dan harmonis
- Kegiatan belajar-mengajar yang
menyenangkan
- Anak didik yang disiplin
- Anak didik yang memiliki kepedulian yang
tinggi dan berakhlak mulia
- Lingkungan sekolah yang bersih dan
nyaman

Sekolah yang bersih, rapi, asri
Sekolah yang menyenangkan bagi anak
Sekolah yang berkarakter baik
Sekolah yang

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Memberikan arahan dengan cara
transformasional dan transaksional untuk
mengubah pola pikir siswa
- Membimbing satu persatu anak yang
berkebutuhan khusus
- Menjelaskan dan mengajak teman kerja
untuk bekerja sama mengubah kemajuan
sekolah
- Memberi contoh secra nyata bukan hanya
teori atau cerita saja
- Berusaha mengembangkan kemampuan
peserta didik semaksimal mungkin

- Membiasakan untuk membersihkan
sampah-sampah
- Tanam-tanaman dan bunga
- Menumbuhkan motivasi pada anak agar
mereka bisa menghormati guru, orang tua
dan orang yang lebih tua
- Menciptakan suasana yang terbuka dan
saling menghormati
- Mendidik anak dengan tekun dan sabar
- Mulai dari diri sendiri untuk berbuat
kebersihan
- Menjadi pribadi yang menyenangkan bagi
semua orang, warga sekolah. Misal :
memberi salam terlebih dahulu, menyapa,
bersilaturahmi, dll.)
- Meningkatkan kerja sama, saling memberi
kasih sayang, berperilaku baik walau
sekecil apapun
- Berusaha mendisiplinkan diri, tidak
membicarakan hal-hal yang bisa menyakiti
rekan kerja atau anak didik
- Menerapkan budaya hidup bersih dan
sehat
- Lebih memahami karakter masing-masing
- Membuat suasana kelas yang
menyenangkan
- Teladan dari kepala sekolah dan guru

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

32
ROMILAH
SDN 1
KARANGTENGAH

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang warganya saling peduli satu
sama lain

- Memulai dari diri saya sendiri untuk
menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
kemudian mengajak warga sekolah lain
untuk juga ikut menjaga kebersihan

33
SAPARINA SETYA
UTAMI
SDN 2
KARANGTENGAH

- Sekolah yang bersih dan nyaman
- Siswa yang berprestasi dan berakhlak
mulia

34
ENDANG
SUBHIAKTI
SDN 1
DIENGKULON

- Sekolah yang bisa menanamkan sikap
budaya bersih
- Sekolah yang nyaman dengan suasana
akrab dan menyenangkan

35
ARIFAH
BUDIYARTI
SDN 2
DIENGKULON

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang semua muridnya ramah
- Sekolah yang suasananya damai, aman
dan tentram
- Suasana di sekolah kekeluargaan

- Melakukan dan memberi contoh
kebersihan agar diikuti semua warga
sekolah
- Berusaha mendidik dan memotivasi
siswaagar mau melakukan perubahan
- Selalu memberi semangat pada siswa agar
melakukan suatu hal dengna ikhlas
- Menumbuhkan rasa percaya diri siswa
bahwa mereka mampu melakukan hal-hal
yang baik
- Mulai dengan memberi contoh dan
menerapkan budaya bersih pada siswasiswa dan rekan-rekan
- Mulai dengan memberi contoh untuk
selalu melihat kebaikan orang lain, jangan
melihat keburukannya
- Menanamkan cinta kebersihan dihati
anggota sekolah
- Menanamkan sikap ramah, sopan dan
santun pada semua siswa
- Menanamkan sikap cinta damai pada
semua siswa
- Melatih diri untuk bersikap ramah dan
terbuka

III.

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

TEMA PENGEMBANGAN SEKOLAH
1.
2.
3.
4.

Kualitas lingkungan fisik yang bersih
Kualitas lingkungan sosial : harmonis, bersahabat, disiplin, ramah anak
Kualitas Moral : sopan, santun, berakhlak baik dan berkarakter baik
Prestasi akademik

III. UMPAN BALIK PESERTA
1. Kesan
1. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kami bisa bertambah baik dalam mendidik
anak-anak
2. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan saya jadi mengerti bagaimana
keberhasilan itu dapat dicapai tanpa ada dorongan dari hati sehingga dapat mengubah pola pikir
negatif menjadi positif
3. Sangat senang dan semangat mengikuti diklat kepemimpinan transformasional ini, baru kali diklat
bisa dilaksanakan dengan tertib sampai akhir, peserta mengikuti dengan hikmat dan saksama
tanpa ada yang bolos
4. Kegiatan yang sangat bermanfaat baik untuk pengembangan diri maupun penerapan di
lingkungan kerja. Fasilitator ok
5. Saya belajar dengan senang tanpa beban
6. Banyak hal baru yang saya pelajari selama pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan ini saya ingin
menjadi orang yang lebih baik, saya termotivasi menjadi orang yang lebih baik
7. Dengan adanya pelatihan ini saya merasa sangat senang karena dapat menggali dan
menumbuhkan rasa percaya diri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik
8. Pelatihan kepemimpinan transformasional membuka mata hati saya bahwa setia individu
mempunyai kekuatan yang dapat diwujudkan dalam kebaikan
9. Pelaksanaan diklat sangat menarik dan tidak membosankan. Tutornya sangat menguasai materi,
sarana dan prasarananya memadai
10. Pelaksanaan diklat sangat menarik dan tidak membosankan. Kami sangat tertugah untuk
memulai perubahan walaupun hal kecil dan sederhana
11. Pelatihan kepemimpinan ini sangat bagus untuk pengembangan diri saya. Sungguh pengalaman
yang sangat berharga sehingga saya bisa tahu nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan saya seharihari
12. Pelatihan ini sangat baik sekali untuk menambah wawasan saya tentang kepemimpinan, kebaikan
dan hidup lebih bermakna
13. Alhamdulillah banyak mendapatkan ilmu baru yang mudah-mudahan dapat saya terapkan
dikehidupan sehari-hari, disemua lingkungan. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang
beruntung dengan menjadi orang yang lebih baik dari kemarin dan hari ini
14. Penyampaian materi cukup baik dan menyenangkan dapat memotivasi peserta pelatihan untuk
menjadi lebih baik
15. Penyelenggara baik, penyampaian materi cukup baik dan sangat menyenangkan
16. Pelatihan yang menyenangkan karena karena trknik dan metodologinya menyenangkan sehingga
tidak membosankan dan semakin menamnah wawasan. Belajar tidak mengenal umur
17. Dengan mengikuti pelatihan ini menjadikan kita lebih termotivasi untuk menjadi manusia yang
manusiawi dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi
18. Menyenangkan, memupuk kreativitas, memupuk keakraban/persaudaraan/kekeluargaan
19. Diklat kepemimpinan transformasional ini sangat menyenangkan, efektif dan tepat guna bagi
kepala sekoah dan guru khususnya dalam mengubah dan memajukan pendidikan
20. Pelatiham ini menyadarkan peran kita sebagai guru untukbisa memberikan yang terbaik bagi
anak didik
21. Sangat berkesan dengan pelatihan hari ini. Semoga pelatihan ini berkelanjutan. Pak Raka, Bu
Lanny, Bu Tanti dan Bu Andri luar biasa semoga para donatur yang membiayai pelatihan ini diberi

kesehatan dan kebahagiaan
22. Menyenangkan, menambah pengetahuan, banyak hal baru yang harus diperbaiki
23. Menyenangkan, bergembira namun mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan sangat luar biasa,
menggugah jiwa dan perasaan
24. Pelatihan yang sangat menyenangkan dan bermakna
25. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan menjadi bahan untuk memperbaiki diri agar lebih baik
lagi kedepannya. Pelatih juga sangat ramah sehingga banyak peserta yang tidak canggung
26. Banyak mendapatkan ilmu yang baru, hidup menjadi lebih termotivasi lagi
27. Pelatihan ini sangat istimewa, karena menyajikan tema yang berbeda, menyentuh sisi psikologis,
sikap kita untuk berbuat kebaikan tanpa keluar dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai
28. Pelatihan ini sangat menyenangkan dan istimewa, sehingga memberikan motivasi kepada sya
untuk berbuat ‘lebih’ banyak untuk anak didik saya
29. Pelatihan ini sangat luar biasa bagi kami, banyak manfaatnya bagi kami, membuka wawasan
bahwa fisik yang tidak muda lagi masih bermanfaat bagi banyak orang, fasilitator dengan kompak
dan sabar melayani banyak orang
30. Sangat puas dengan penyelenggaraan bintek ini, baik materi, penyajian maupun
penyelenggaraannya
31. Sangat puas dengan pelatihan kepemimpinan ini banyak ilmu yang kami dapatkan. Penyampaian
materi sangat memuaskan
32. Sangat bahagia karena dapat mengikuti diklat ini karena sangat banyak pengalaman,
pengetahuan dan kebaikan yang saya terima, semoga ke depan akan dapat membawa perubahan
pada diri saya ke arah yang lebih baik
33. Dengan mengikuti pelatihan ini mendapat pembelajaran yang sangat berarti yang semula takut
melangkah, menjadi lebih berani karena keberhasilan ditentukan diri sendiri. Menjadi lebih
antusias
34. Menyenangkan, mendapatkan banyak ilmu, sangat bermanfaat
35. Menyenangkan dan menggembirakan, banyak mendapatkan pengetahuan baru, pelatihan ini
harus diikuti semua guru

2. Secara Umum :
a. Substansi Pelatihan
Istimewa
19

Sangat Baik
14

Baik
2

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Sangat Baik
19

Baik
1

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Baik
5

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

b. Cara Penyajian
Istimewa
15

c. Organisasi Penyelenggara
Istimewa
13

Sangat Baik
17

3. Tiga hal yang paling penting yang anda pelajari selama pelatihan ini:
1.

2.

3.

4.

5.

•
•
•

Perubahan dimulai dari diri sendiri
Kebaikan dapat dilakukan kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja
Perubahan tidak butuh biaya

•
•
•

Melatih kesabaran, kerja sama, rasa peduli kepada orang lain
Belajar untuk berpikir positif
Keberhasilan tidak akan tercapai tanpa ada kebaikan

•
•
•

Bagaimana cara menjadi pemimpin yang sukses
Berbuat baiklah dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja
Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas

•
•
•
•

Belajar banyak hal tentang kepemimpinan, kebaikan dan keberhasilan
Untuk menjadi baik itu mudah, gratis dan menggembirakan
Kesadaran dan kemauan adalah kunci dalam segala hal
Keberhasilan dan hidup yang bermakn bermula dari kebaikan

• Beajar menepati waktu
• Belajar dengan permainan namun mengandung banyak makna/menyenangkan
• Penyaji sangat baik sehingga patut untuk diteladani
6. peru
• Tiada keberhasilan sejati tanpa kebaikan
• Suasana/iklim belajar sangat menentukan keberhasilan dari sebuah pembelajaran
• Memulai kebaikan mulai dari diri sendiri, saat ini dengan siapa saja, dimana saja dan kapan
saja
7.
• Mendorong diri sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik
• Menumbuhkan rasa kebersamaan
• Hari in lebih baik dari hari kemarin, lusa lebih baik dari hari ini
8.
• Kebaikan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja
• Sikap pro aktif penuntunnya adalah nilai-nilai kebaikan dan cirinya manusia yang manusiawi
• Tipe kepemimpinan transformasional membangun kesadaran, pengetahuan dan wawasan
9.
• Perubahan dimulai dari diri sendiri
• Pendidikan sejati merupakan pendidikan untuk membangun manusia yang manusiwi
• Kunci keberhasilan organisasi dan pemimpin yang hebat adalah menumbuhkan pemimpin
baru
10.
• Perubahan dimulai dari diri sendiri
• Berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja dan dmana saja
• Kebaikan tidak perlu biaya, untuk membuat orang lain maju energi yang diperlukan tidak
sebesar menghalangi orang lain untuk maju

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

•
•
•

Bisa mengerti bahwa kita bahagia jika melihat orang lain sukses maka kita akan lebih bahagia
Hidup akan lebih bermakna jika kita banyak melakukan kebajikan
Untuk melakukan kebajikan kita tidak butuh biaya

•
•
•

”TIADA HARI TANPA KEBAIKAN, TIADA HARI TANPA PERBAIKAN”
Pentingnya nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari
Kalau kita sudah dianugrahi, kehidupan akan lebih baik

•
•
•

Tiada hari tanpa kebaikan
Sikap pro aktif dalam bekerja menjadi lebih berhasil meningkatkan prestasi
Hidup bermakna diamalkan dalam kehidupan

•
•
•

Menjadi orang baik adaalah kunci utama keberhasilan
Tidak ada kehidupan bermakna tanpa kebaikan
Hargai setiap kebaikan sekecil apapun

•
•
•

Mengubah perilaku lama ke yang baru
Berbuat kebaikan kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja
Menjadi penjemput bola, bukan menunggu bola

•
•
•

Mengubah cara lama dengan cara baru
Perubahan sikap dari diri kita sendiri
Ternyata hidup kita harus selalu kompak, kondusif, kerja sama dalam suatu nstansi

•
•
•

Berlatih menjadi pemimpin yamh baik
Berbuat baik tidak mengeluarkan biaya
Mendorong untuk semangat belajar

•
•
•

Untuk menjadi orang dermawan tidak diperlukan uang yang banyak
Untuk menjadi orang yang sukses diperlukan sikap-sikap yang baik
Belajar menjadi manusia yang manusiawi

•
•
•

Kebaikan akan menjadikan hidup lebih bermakna
Mengutamakan sikap pro aktif untuk meraih keberhasilan
Jangan takut akan keterbatasan kita, yakinlah bahwa dalam keterbatasan ada kelebihan yang
kita miliki

•
•

Mulai menebar kebaikan sekarang, sekecil apapun
Hanya memandang warga lingkungan dari sisi baiknya

•
•
•

Hidup bermakna apabila memberikan banyak manfaat bagi lingkungan
Lebih bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan
Ada ikhtiar untuk selalu memperbaiki diri

22.

23.

24.

25.

26.

27.

•
•
•

Semua orang punya kebaikan dan kebaikan menjadikan orang sukses
Dengan berbagi maka kita akan dapatkan yang lebih baik
Jangan takut dengan perubahan hadapi dengan optimis

•
•
•
•

Manfaatkan waktu luang untuk hal baik
Tiada hari tanpa melakukan kebaikan dan perbaikan
Tidak ada kehidupan bermakna tanpa kebaikan
Jadilah orang yang pro aktif

•
•
•

Waktu kita di dunia terbatas, jangan menunda-nunda kebaikan
1,6% yaitu budi pekerti harus kita miliki dan terus dikembangkan
Perubahan pola pikir dengan meninggalkan yang lama

•
•
•

Perbaikan dimulai dari diri sendiri
Keberhasilan adalah pilihan, tanpa perlu ijin dan gratis
Walaupun 98,4% manusia sama dengan simpanse tetapi kita sebagai manusia harus dapat
melakukan kebaikan-kebaikan yang 1,6%

•
•
•

Keberhasilan adalah pilihan dari diri sendiri
Kebaikan bisa dimulai dari diri sendiri
Jangan takut akan adanya tantangan baru

•

Menjadi tahu perbedaan 1,6% pada manusia terletak pada aktualisasi diri dibanding dengan
simpanse
Jemputlah bola/menjadi orang yang pro aktif
Selalu berbuat baik supaya selamat dunia dan akhirat

•
•
28.

29.

30.

31.

•
•
•

Saling berbagi kebaikan
Mengembangkan sikap baik dalam diri yang sebenarnya sudah kita miliki
Pendidikan yang bermutu baik dimulai dari perbaikan dari diri kita sendiri dan menularkannya
pada orang lain

•
•
•

Berbuat baik tidak memerlukan biaya yang besar
Keberhasilan bersumber pada diri sendiri
Pekerjaan jangan dijadikan beban, jadikanlah pekerjaan sebagai ladang kebajikan

•
•
•

Menyadari potensi yang ada dalam diri
Bertambah wawasan akan dampak dari seorang guru terhadap peserta didiknya
Berupaya menjadi manusia yang manusiawi

•
•
•

Perubahan sikap dimulai dari diri sendiri
Tidak ada kehidupan bermakna tanpa kebaikan
Kebaikan dilakukan kapan saja dan dimana saja

32.

33.

•
•
•

Lakukan kebaikan walau sekecil apapun, hargai setiap kebaikan
Jadilah orang dengan mental berkelimpahan
Perubahan yang baik dimulai dari diri sendiri

•

Kebaikan itu berawal dari diri sendiri, dan harus dilakukan dimana saja, kapan saja dan
kepada siapa saja
Untuk mencapai keberhasilan kita harus selalu melakukan kebaikan
Untuk melakukan kebaikan tidak perlu minta ijin pada siapa saja dan tidak membutuhkan
biaya

•
•
34.

•
•
•
•
35.

Keberhasilan ditentukan oleh diri sendiri
Cara baru lebih mudah, yang sulit meninggalkan cara lama
Berbagi akan mendapatkan yang lebih banyak
Tantangan baru harus diselesaikan dengan cara yang baru
•
•
•

Mengenali dan menggali kebaikan-kebaikan yang ada pada diri sendiri
Kerja sama
Pemecahan masalah

4. Saran :
1. Semoga pelatihan ini bisa berkelanjutan
2. Sebaiknya pelatihan ini ditularkan secara berkelanjutan, terutama bagi kami seorang pendidik
3. Semoga dihari yang lain diklat ini bisa berlanjut jangan berhenti disini saja. Kami tunggu diklat
selanjutnya
4. Agar lebih banyak diklat yang lain/yang sejenis demi kebaikan diri saya, orang lain dan semua
orang. Kami tunggu kehadirannya pada diklat berikutnya
5. Kami menunggu kedatangan pelatihan ini di Kecamatan Batur
6. Kami menunggu kedatangannya lagi di Kecamatan Batur
7. Ingin mendapat pelatihan yang bermakna lagi di masa yang akan datang
8. Lebih sering diadakan pelatihan semacam ini
9. Sebaiknya pelatihan ini diberikan kepada semua guru yang ada di Kecamatan Batur dan diadakan
secara berkelanjutan
10. Sebaiknya semua guru-guru di Batur mendapatkan pelatihan ini dan diadakan secara
berkelanjutan. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas pahala
orang-orang yang sudah berjuang mewujudkan pelatihan ini
11. Diadakan pelatihan lanjutan
12. Semoga pelatihan kepemimpinan ini dapat ditingkatkan sehingga hasilnya akan lebih maksimal
13. Pembimbingan untuk pelatihan kepemimpinan lebih ditingkatkan lagi. Pembimbingan di berikan
kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti pelatihan
14. Mudah-mudahan pelatihan kepemimpinan transformasional tetap berlanjut kedepannya,
sehingga kami guru-guru di Batur dan di Banjarnegara bisa merasakan semua, mudah-mudahan
dapat membangun pendidikan menjadi lebih maju
15. Sebaiknya waktu ditambah agar lebih optimal dalam menerima
16. Sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan jangan hanya sampai disini biar maksimal

17. Pelatihan jangan berhenti sampai disini, namun bisa dilanjutkan agar bisa semakin membuka
wawsan
18. Lebih banyak menanyangkan video-video yang menyentuh hati untuk memotivasi kita agar
menjadi lebih semangat dalam mencapai kesuksesan
19. Ingin diadakan pelatihan ini kembali
20. Sebaiknya diklat semacam ini berlanjut
21. Di daerah Dieng ada beberapa usia SD yang berkebutuhan khusus (debil, embisil. Idiot) yang tidak
bisa mendapat pendidikan karena tidak adanya guru, wadah yang bisa menolong agar mereka
bisa hidup mandiri
22. Semoga UPT Disdik Batur bisa membuat progam menularkan pelatihan ini ke guru yang belum
mendapatkan pelatihan ini
23. Kalau bisa setiap 1 tahun sekali diadakan pelatihan seperti ini dengan tema yang berbeda agar
kemajuan bisa tercapai
24. Seringlah mengadakan pelatihan seperti ini di berbagai tempat, sehingga kita bisa berubah ke
arah yang lebih baik secara bersama-sama dan menyeluruh
25. Tambah waktu untuk pelatihan
26. Semoga bisa dilanjutkan lagi acara seperti ini
27. Peserta lebih disentuh lagi jiwanya dengan cerita yang menarik dan ditambah dengan musik. Ada
lanjutan kegiatan berikutnya
28. Untuk dapat berkelanjutan dan diadakan kembali agar guru-guru lain pun dapat berkesempatan
mengikutinya
29. Pelatihan ini supaya ada kelanjutannya lagi
30. Semoga ke depan akan lebih baik lagi
31. Jangan hanya sekali pelaksanaan bintek ini
32. Kalau ada kesempatan lagi mohon dilaksanakan pelatihan seperti ini
33. Agar sering diadakan pelatihan seperti ini dan pesertanya untuk semua guru
34. Pelatihan ini sebenarnya diikuti oleh semua guru agar dapat merasakan dan memahami
bagaimana caranya membangun dan berubah
35. Ada pelatihan lanjutan

Rekaman Hasil Pelatihan
Angkatan 4

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
UNTUK PARA PENDIDIK DI KECAMATAN BATUR

Batur, 23 - 25 Juli 2018
Kerjasama antara :
Yayasan Lari Nusantara
Indonesian Overseas Alumni
Masyarakat Pendidikan Sejati
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara

Daftar Isi

I.

Rencana Pengembangan Diri

II.

Rencana Pengembangan Sekolah

III.

Tema Pengembangan sekolah

IV.

Umpan Balik Peserta

I.

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI
NAMA

1
RATNA
SULITYONINGRUM
SDN 1 BATUR 1

-

2
IFAFAH BUDIYARTI
SDN 1 BATUR 2

-

3
SUPRIONO
SDN 2 BATUR

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Menjalin kekeluargaan sesama guru
Lebih percaya diri
Menanamkannkebaikan-kebaikan dari
dalam diri sendiri dan selanjutnya
kepada peserta didik
Disiplin waktu untuk berangkat lebih
awal
Kreatif dalam mengajar
Langsung menilai pekerjaan siswa
Menanamkan dan meningkatkan
karakter anak untuk berakhlak baik
dimanapun berada
Tidak menunda-nunda pekerjaan
Bersikap ramah kepada siswa, wali
murid, masyarakat
Bersikap sabar
Menjaga kebersihan diri sendiri, dengan
selalu menjaga wudhu tidak hanya
ketika akan sholat saja
Mengucapkan terima kasih sekecil
apapun perbuatan baik orang lain yang
diberikan kepada kita
Segera meminta maaf apabila
melakukan kesalahan
Menjadi orang yang lebih sabar
Lebih bertanggung jawab
Lebih didiplin dalam segala hal
Menjadi lebih istiqomah

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Bersaha untuk tidak terlambat datang
setiap jam kerja
- Berprasangka buruk kepada teman
maupun peserta didik
- Terlambat datang ke sekolah
- Monoton dalam mengajar
- Mengumpulkan penilaian hasil
pekerjaan siswa
- Menunda-nunda pekerjaan
- Bergunjing

- Malas dalam menyelesaikan pekerjaan

4
MARFUNGATUL
NGU’FIYAH
SDN 2 BATUR

-

5
MISNGAN
SDN 3 BATUR

- Membersihkan lingkungan disekitar
- Menyapa orang ketika bertemu di jalan
- Memberi salam

- Meninggalkan berbicara yang tidak
berguna

6
DEWI YULIAWATI
SDN 3 BATUR

-

- Berburuk sangka
- Menunda pekerjaan

7
SUTIYAH
SDN 4 BATUR

Kedisiplinan
Keramahan
Menjaga kebersihan dan kerapihan
Menjaga kerja sama yang sudah terjalin
Peduli terhadap sesama
Saling silaturahmi
Jujur
Belajar dari pengalaman
Melakukan/menggiatkan sholat malam
Mendoakan kebaikan untuk siapa saja
Meningkatkan perlaku hidup bersih dan
sehat
- Meningkatkan kedisiplinan
- Mnjaga hasil kebajikan orang lain

- Berburuk sangka
- Gampang marah/tidak sabar
- Membicarakan keburukan orang lain

- Membicarakan hal-hal yang kurang
bermanfaat
- Membuang sampah sembarangan

33

NAMA
8
AWALUDIN ANWAR
SDN 4 BATUR
9
RUMINAH
SDN 5 BATUR
10
INDAH KURNIAWATI
SDN 6 BATUR

-

11
AHMAD SUJADI
SDN 7 BATUR
12
ROSIDI
SDN 8 BATUR

13
SARI GATININGSIH
SDN 8 BATUR

14
FAUZI SANTOSA
SDN 9 BATUR

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Lebih sabar
Lebih percaya diri
Lebih mempercayai teman
Bergembira
Menjaga kebersihan di lingkungan
sekolah
Kerja sama dengan guru di sekolah
Peduli kepada semua siswa
Meningkatkan kedisiplinan
Datang ke sekolah lebih awal
Mengerjakan tugas tepat waktu
Beribadah tepat waktu
Lebih sabar dalam menghadapi anakanak
Kreatif dalam mengajar
Menjadikan kelas sebagai tempat yang
menyenangkan untuk belajar
Menjaga kebersihan
Sabar
Ramah
Suka menolong

- Demgan memijat mereka yang sakit,
pstsh tulang, stroke demgan imbalan
dao agar saya diampuni Allah dan
mendapat kebahagiaan. Jika mendapat
infak akan saya salurkan ke tempat
ibadah juga ketempat pendidikan agama
- Bila sukses akan membuat pondok
pesantren
- Untuk sekolah/tempat kerja akan saya
tingkatkan dalam kebahagian bersama
dan ceria
- Lebih murah senyum dan santun jika
berhadapan dengan orang lain
- Tidak mudah tersinggung dan mampu
mengendalikan emosi lebih baik
- Selalu memberikan maaf jika orang
mempunyai kesalahan serta tidak segan
untuk meminta maaf
- Lebih bertanggung jawab
- Berusaha menjadi lebih disiplin
- Menghargai waktutepat waktu
- Menyambung silaturahmi
- Kedisiplinan
- Kejujuran
- Tanggung jawab
- Giat belajar

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Mau menang sendiri
- Merendahkan orang lain dengan
menganggap diri sendiri paling baik
-

-

Menunda-nunda pekerjaan
Mengomel-ngomel tidak jelas
Membicarakan orang lain
Malas
Suka marah-marah

- Temparemental
- Malas
- Acuh terhadap lingkungan
- Rasa malas, rasa terbebani
- Untuk sekolah : perasaan kecewa
terhadap siswa yang sulit untuk bekerja
sama bersama

- Menunda-nunda menyelesaikan tugas
- Berangkat tidak tepat waktu

- Membicarakan keburukan orang lain
- Bermalas-malasan

NAMA
15
BAROKAH
SDN 1 SUMBEREJO

16
SAMSU QODARMAJI
SDN 1 SUMBEREJO
17
ROVIATUT DAROYAH
SDN 2 SUMBEREJO
18
SUTIRAH
SDN 3 SUMBEREJO

-

19
PADMI
SDN 1 PASURENAN

20
AGUNG PRABAWATI
SDN 2 PASURENAN

-

21
AGUS MANSYUR
SDN 1 PEKASIRAN

-

22
AMINAH
SDN 1 PEKASIRAN

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Sabar
Tekun
Tidak putus asa
Kerja sama
Menjaga kebersihan
Senyum sapa
Mengapresiasi tiap kebaikan
Membersihkan ruang kelas
Bertukar pikiran
Murah senyum
Sabar dalam mendidik anak
Ramah pada semua orang
Menjaga kebersihan
Melakukan kerja sama dengan teman
dalam lingkungan kerja
Menciptakan lingkungan yang bersih
bersama-sama
Membuat suasana gembira dengan
salam, sapa dan senyum
Mengapresiasi prestasi anak didik
Membiasakan menucap salam dan
senyum setiap bertemu orang
Membantu orang yang membutuhkan
Selalu menghormati orang lain
Bisa bertanggung jawab bila diberi
amanah
Bersikap jujur
Bersikap baik kepada siapa saja
Mengucapkan salam kepada semua
orang
Selalu bersyukur atas karunia yang
diberikan oleh Allah
Anak didik saya mempunyai kebiasaan
yang baik
Mengucapkan terimakasih atas kebaikan
yang telah diberikan orang
Mempunyai anak didik yang selalu
menjaga kebersihan
Anak didik saya rukun dan saling
menyayangi
Setiap masuk rumah memberi salam
Setiap ada orang yang meminta diberi
Mengingatkan orang yang berbuat
kurang baik
Menolong orang yang membutuhkan
Kebersihan
Kebiasaan salam, sapa
Kebersamaan

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Mudah marah
- Berburuk sangka
- Malas

- Malas
- Mudah marah
- Tidak peduli pada lingkungan
-

Sinis/sewot pada orang lain
Temperamental
Acuh tak acuh
Jorok
Berbicara yang tidak tepat/tidak
penting

- Suka terburu-buru
- Emosional
- Kurang memperhatikan keluarga yang
jauh
- Merasa pesimis dengan kemampuan
diri
- Memarahi anak
- Menjustis anak
- Menganggap remeh kemampuan anak

- Tidur siang pada pukul 10.00-12.00
- Membicarakan kejelekan orang lain

- Meninggalkan hal-hal yang tidak bersih

NAMA
23
JUMAILIYAH
SDN 2 PEKASIRAN

-

24
EDY SANTOSA
SDN 2 PEKASIRAN

-

25
SUMARYANA
SDN 1 KEPAKISAN
26
NUR ISNAENI
HIDAYATURROHMAH
SDN 1 KEPAKISAN

-

27
TRI CONDO
SDN 3 KEPAKISAN
28
SULASTRI
SDN 1 BAKAL

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Disiplin waktu yang berkaitan dengan
kedinasan
Meluangkan banyak waktu untuk
membimbing peserta didik di ruang
kelas
Mengajak peserta didik untuk
menerapkan tata-krama (kesopanan)
baik di sekolah maupun di luar sekolah
Memberikan bimbingan khusus kepada
peserta didik yang kekurangan
Membersihkan ruang kerja sebelum
mulai kerja
Menyapa anak didik kita
Memperhatikan pakaian kita agar selalu
rapih dan bersih
Memperhatikan kebersihan anak-anak
didik
Selalu memberi salam dan sapa
Selalu menjaga kebersihan
Menjaga dan melakukan kebersamaan
Menolong orang lain yang
membutuhkan
Membagi ilmu yang saya miliki kepada
orang lain
Berbuat kebaikan meskipun sekecil
apapun kepada siapapun, dimanapun
Menjaga kebersihan lingkungan di
sekitar kita
Aktualisasi diri sesuai kemampuan yang
ada
Memberi nasehat kepada teman yang
salah
Mengembangkan potensi yang ada pada
diri sendiri untuk sekolah
Bekerja kelas untuk kemajuan sekolah
dengan meningkatkan kedisiplinan
Kedisiplinan
Rapih
Kebersihan lingkungan
Silaturahmi
Kejujuran
Tersenyum bila bertemu teman
Menyapa terlebih dahulu bila bertemu
Tidak meremehkan orang orang lain,
karena orang lain memiliki potensi
kebaikan yang belum tentu kita miliki
Membantu teman jika dibutuhkan
Datang tepat waktu
Mengajak orang lain bebrbuat kebaikan

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Menunda-nunda waktu dalam proses
belajar – mengajar

- Meninggalkan kebiasaan bicara yang
tidak penting

- Egois
- Masalah perbedaan suku, agama dll
-

Menunda pekerjaan
Bermalas-malasan, bersantai-santai
Boros
Mengulangi kesalahan yang sama
Menggantungkan pada orang lain
Suka berpuruk sangka

- Berburuk sangka
- Menunda-nunda pekerjaan

-

Malas
Kurang disiplin
Sombong
Kurang senyum
Suka menyakiti orang lain
Membandingkan kepandaian
anak/siswa
- Kurang sabar

NAMA
29
INDAR RUWIYATI PW
SDN 2 BAKAL

-

-

30
TUKIMIN
SDN 1
KARANGTENGAH

-

31
WAHYUTI
SDN 1
KARANGTENGAH

-

-

-

32
ENDAH
WAHYUNINGSIH
SDN 2
KARANGTENGAH

33
AHMAD MUQOROBIN
SDN 2
KARANGTENGAH

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Komitmen pada tugas
Disiplin
Berusaha tepat waktu
Mengutamakan kebersihan baik fisik
maupun psikis sebagai wujud
kebersihan adalah sebagian dari iman
dan syukur kepada Tuhan YME
Menjadi pemimpin yang selalu
dirindukan kehadirannya melaui
teladakan tindakan seperti sopan
santun, memanusiakan orang lain,
lemah lembut agar sekoah kondusif
sehingga kehidupan kita bermanfaat
bagi orang lain
Datang dan pulang tepat waktu dalam
bekerja
Selalu hidup bersih
Beribadah/berjamah dimushola secara
rajin
Senyum, salam, sapa pada semua warga
sekolah dan di rumah
Melihat dan menggali hal positif dari
anak didik dan anak di rumah
Terus berusaha membiasakan warga
sekolah untuk menjaga kebersihan
Selalu melihat orang lain dari sisi
baiknya
Bersikap lebih sabar di sekolah maupun
di rumah
Banyak bersyukur agar tercipta
kebhagiaan
Menebarkan senyum, salam dan sapa
kepada setiap orang yang ditemui
Datang lebih awal dari sebelumnya
Berprasangka baik
Lebih peduli lingkungan
Menumbuhkan semangat agar orangorang disekitar juga ikut bersemangat
Senyum kepada semuanya
Sapa kepada orang yang ditemui
Salam kepada orang yang ada disekitar
kita

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
-

- Malas pergi sholat berjamaah
- Malas bersih-bersih rumah secara rutin
- Datang dan pulang tidak tepat waktu
dalam bekerja
- Mendisiplinkan anak di rumah dan di
sekolah dengan marah-marah
- Berpikir negatif tentang orang-orang
disekitar saya
- Kurang bisa mengendalikan emosi

- Berprasangka buruk
- Masabodoh

-

NAMA
34
NURUL ISMURAINI
SDN 1 DIENG KULOM

-

35
UMMU ISMAH
SDN 1 DIENG KULON

-

-

II.

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Menjadi orang yang lebih sabar dalam
segala hal
Ingin menjadi orang yang penurut
dengan perkataan pasangan kita
Selalu istiqomah
Menghargai waktu yang ada
Menjadi orang yang lebih baik diam
daripada berbicara yang akan
menimbulkan masalah
Disiolin waktu – saya akan berusaha
tepat waktu dalam bekerja
Memperhatikan kebersihan lingkungan
yang akan saya tekankan pada diri
sendiri, pada teman kerja dan pada anak
didik
Menggali potensi anak yang belum
tergali

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Berburuk sangka
Kurang sabar
Keras kepala
Membicarakan orang lain

- Tidak tepat waktu
- Lingkungan sekolah yang kotor
- Kurang memperhatikan anak didik

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
NAMA

1
RATNA
SULITYONINGRUM
SDN 1 BATUR 1

2
IFAFAH BUDIYARTI
SDN 1 BATUR 2

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Mempunyai guru yang kompetensinya
sesuai dengan tugas yang diembannya
- Tenaga pendidikannya taat
menjalankan agamanya, patuh pada
aturan, jujur, saling bekerja sama dan
bertanggung jawab
- Sekolah yang bisa menciptakan anakanak yang cerdas tetapi juga
berkarakter agar kelak mereka bisa
hidup berguna dan bermanfaat
- Sekolah yang keamanan dan
kebersihannya terjaga
- Anak didiknya memiliki sifat disiplin,
bertanggung jawab, berakhlak mulia,
jujur
- Kekompakan antara mitra kerja (kepala
sekolah, guru, komite)
- Kedisiplinan pada jiwa kepala sekolah
dan guru
- Lingkungan sekolah bersih, indah,
nyaman, tertib
- Anak berprestasi, unggul dalam bidang
akademik maupun non akademik

- Sering diadakan pelatihan bagi guru dan
kepala sekolah

- Kedisiplinan ditanamkan pada warga
sekolah
- Dibiasakan membuang sampah pada
tempatnya
- Tekun di kelas dalam mengajar
- Kerja sama dalam mengerjakan tugas
sekolah
- Kepala sekolah dan guru bertanggung
jawab atas tugasnya masing-masing

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

3
SUPRIONO
SDN 2 BATUR

- Siswanya selalu menjaga kebersihan
- Guru dan siswa hadir selalu tepat
waktu
- Disiplin dalam berpakaian
- Metode-metode dalam pembelajaran
menyenangkan
- Siswanya berprestasi

4
MARFUNGATUL
NGU’FIYAH
SDN 2 BATUR

- Sekolah yang bersih
- Kedisiplinan semua warga sekolah
- Saling menghormati antar warga
sekolah
- Menanamkan nilai-nilai kebaikan
- Sekolah yang bersih, rapi, nyaman dan
aman
- Sekolah yang disiplin waktu baik guru,
kepala sekoalh, penjaga dan siswa
- Sekolah yang bekerja sama dengan
berbagai pihak baik orang tua, komite
maupun siswa
- Bersih
- Kompak
- Berprestasi
- Disiplin
- Menjaga ibadah
- Menjaga kejujuran
- Sekolah yang bersih
- Nyaman
- Sehat
- Menyenangkan
- Berprestasi

5
MISNGAN
SDN 3 BATUR

6
DEWI YULIAWATI
SDN 3 BATUR

7
SUTIYAH
SDN 4 BATUR

8
AWALUDIN ANWAR
SDN 4 BATUR

-

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Menyediakan tong sampah dan tempat
cuci tangan
- Membuat jam kehadiran baik di kantor
guru maupun di kelas
- Menerapkan peraturan-peraturan yang
mengikat
- Memanfaatkan media pembelajaran
yang ada
- Datang maupun pulang sekolah tepat
waktu
- Menghargai/memberikan respon positif
setiap perubahan yang dilakukan guru
ataupun murid
- Bekerja sama dengan siswa untuk
menjaga kebersihan
- Bekerja sama dengan wali murid dan
komite sekolah

- Menjaga kebersihan
- Menjaga kerukunan antar warga
sekolah
- Lebih fokus membimbing siswa
- Selalu mematuhi peraturan sekolah

- Setiap hari warga sekolah melakukan
kebersihan
- Menanam halaman sekolah dengan bungabungaan
- Menyediakan WC yang cukup
- Menyediakan kantin sekolah
- Menghias dinding kelas dengan karya anakanak
- Membiasakan untuk berdoa, mengucapkan
salam, senyum, sapa dan berterimakasih serta
tolong bisa ………
Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan - Mengajukan kepada dinas terkait untuk
yang mencukupi
pemenuuhan tenaga pendidik dan
kependidikan
Disiplin yang tinggi dan bertakwa
Memiliki tenaga pendidik yang mau untuk
- Membuat jadwal dan penyesuaian waktu
belajar demi kemajuan
- Seelalu mengevaluasi setiap kegiatan dan
Mencetak siswa yang berprestasi dan
merefleksikannya
bermartabat
- Selalu memberikan kebaikan kepada siswa
Menjadi sekolah yang bisa menjadi panutan - Mengubah pola pikir masing-masing individu
masyarakat
menjadi lebih baik
Memiliki sarana dan prasarana yang
- Berkreasi menciptakan, mengembangkan
memadai
dan membuat sarana dan prasarana dengan
menggali dari segala potensi

NAMA
9
RUMINAH
SDN 5 BATUR
10
INDAH KURNIAWATI
SDN 6 BATUR

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
-

11
AHMAD SUJADI
SDN 7 BATUR

12
ROSIDI
SDN 8 BATUR

Tertata dengan rapi
Tenaga pendidik yang lengkap
Siswanya berprestasi
Sarana dan prasarananya lengkap
Kerja sama, tanggung jawab, disiplin
Lingkungan sekolah yang bersih
Membudayakan salam, sapa dan senyum
Warga sekolah kompak
Anak didiknya mempunyai karakter baik,
sopan, jujur, tertib, bertanggung jawab,
disiplin
Kepala sekolah, guru dan karyawan
berdisiplin (disiplin waktu, disiplin kerja)
Semua warga sekolah mengerti Tupoksinya
masing-masing
Bersih
Nyaman
Berprestasi

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Bekerja sama dengan masyarakat

- Membiasakan buang sampah ditempatnya,
piket halaman
- Setiap pagi pada saat apel dilaksanakan,
salaman, menyapa anak
- Saling membantu ketika ada yang
membutuhkan
- Menyapa ketika bertemu
- Tidak menyontek, rajin masuk sekolah

- Membiasakan semua warga sekolah supaya
membuang sampah pada tempatnya dan
membersihkan lingkungan sekolah secara
rutin 1 minggu sekali, serta menyediakan
tempat sampah
- Menanamkan nilai kebaikan kepada semua
warga sekolah sehingga tercipta suasana
nyaman dan gembira
- Menciptakan suasana senang dalam belajar
– mengajar sehingga siswa lebih
bersemangat dalam belajar dan mendapat
prestasi
- Sekolah bagaikan taman dalam keluarga,
- Pndekatan pada kepala sekoalh, teman
yang membuat hubungan antara guru dan
sejawat, siwa dan lingkungan sekolah juga
kepala sekolah mesra, dan anak-anak terasa
wali murid
anak sendiri
- Anak-anak berprestasi dan semoga pada
saatnya terjun ke masyarakat mereka bisa
menjadi teladan dalam kebaikan dan
prestasinya bisa mendarmabaktikan
kemampuanyya. Aamiin
-

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

13
SARI GATININGSIH
SDN 8 BATUR

- Memiliki murid yang berakhlak baik,
disiplin
- Selalu mentaati tata tertib sekolah
- Lingkungan sekolah yang sehat
- Prestasi sekolah yang membanggakan
- Hubungan baik antara kepala sekolah,
guru dan murid
- Suasana kerja yang bertanggung jawab,
tahu tupoksi masing-masing
- Memberikan dampak yang baik di
lingkungan masyarakat

14
FAUZI SANTOSA
SDN 9 BATUR

- Bersih
- Kondusif
- Harmonis

15
BAROKAH
SDN 1 SUMBEREJO

- Lingkungan sekolah yang bersih, aman dan
nyaman
- Kedisiplinan yang terus menerus
- Kerja sama yang ada di lingkungan sekolah
- Saling menghargai di lingkungan sekolah
- Terjalin hubungan yang harmonis

16
SAMSU QODARMAJI
SDN 1 SUMBEREJO

-

17
ROVIATUT DAROYAH
SDN 2 SUMBEREJO

-

- Menerapkan nilai kebaikan yang ada
dalam diri sendiri
- Memulai dari diri saya untuk mulai
mentaati tata-tertib
- Mengajak anak untuk selalu menjaga
kebersihan sekolah
- Memberikan tambahan-tambahan
pengetahuan kegiatan
- Menjaga komunikasi yang baik,
menebarkan nilaii-nilai kebaikan
- Memulai dari saya sendiri untuk selalu
tepat waktu dan memberi kewajiban
pembelajaran dengan sebaik-baiknya
- Menjaga hubungan baik dengan
masyarakat
- Kesadaran tiap-tiap guru, kepala sekolah dan
siswa untuk selalu hidup bersih
- Adanya saling keterbukaan antara kepala
sekolah dan guru
- Semua warga sekolah baik kepala sekolah,
guru, siswa bisa menjalankan tugas sesuai
tupoksi masing-masing
- Kebersihan selalu dijaga, begitu juga aman
- Kedisiplinan yag terus dijaga
- Kerja sama antara guru, kepala sekolah,
murid dan komite
- Saling menghargai walau pun ada perbedaan
- Terjalin hubungan yang harmonis dengan
mengembangkan silaturahmi
- Membiasakan membuang sampah segera
pada tempatnya
- Pembiasaan masuk dan pulang tepat waktu
- Meningkatkan toleransi antar warga sekolah
- Mengapresiasi tiap tindakan
- Siswa membuat daftar kebaikan yang
dilakukan
- Menanamkan rasa tertib terhadap anak dan
lingkungan sekolah
- Menanamkan kebersihan lingkungan/selalu
menjaga kebersihan
- Menanamkan akhlak mulia terhadap anak
- Menanamkan anak untuk belajar lebih
pandai
- Terjalin hubungan yang harmonis
- Mentaati tata tertib yang ada

Bersih
Tertib semua warga sekolah akrab
Berprestasi
Komunikasi yang lebih terbuka antara siswa
dan guru
- Saling memotivasi dan saling mengapresiasi
Tertib, aman
Lingkungan sekolah yang bersih
Pergaulan yang positif
Berprestasi
Kerja sama antar lingkunga
Rukun
Disiplin

NAMA
18
SUTIRAH
SDN 3 SUMBEREJO

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
-

19
PADMI
SDN 1 PASURENAN

-

Lingkungan yang bersih
Menanamkan kedisiplinan waktu
Pergaulan yang baik dengan masyarakat
Kerja sama dengan komite dalam
pengawasan anak didik
Kerja sama dengan orang tua murid dan
pengawasan anak di luar sekolah
Lingkungan sekolah yang selalu bersih
Tenaga pendidik dan kependidikan kompak
dalam bekerja
Siswa-siswi sehat jasmani dan rohani
Seluruh warga sekolah mendukung dan
memenuhi tata tertib yang berlaku
Sekolah yang bisa mencetak siswa-siswi yang
berprestasi dan berakhlak mulia
Sekolah meluluskan siswa-siswi yang sholehsholehah

20
AGUNG PRABAWATI
SDN 2 PASURENAN

- Bersih lingkungannya
- Tanaman bunga untuk memperindah
halaman sekolah
- Warga sekolah berdisiplin
- Mengembangkan potensi di sekoah
- Membiasakan budaya baca

21
AGUS MANSYUR
SDN 1 PEKASIRAN

- Bersih, indah dan nyaman
- Anak patuh pada peraturan (aturan
yang dibuat sekolah)
- Anak-anak rajin dan disiplin
- Banyak prestasi
- Bersih, indah
- Disiplin
- Berprestasi
- Menyenangkan
- Kerja sama

22
AMINAH
SDN 1 PEKASIRAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
-

Menanmkan kesdaran tentang kebersihan
Mengajak warga sekolah untuk berdisiplin
Menunjukkan jati diri yang baik
Hubungan yang harmonis

- Semua warga sekoalh harus terlibat untuk
menjaga kebersihan sekolah
- Keterbukaan, saling membantu, saling
menghargai & menghormati
- Sebelum melakukan pembelajaran berdoa,
baca surat-surat pendek & setiap selasa dan
Jumat melakukan senam dihalaman
- Saling mengingatkan jika ada yang lupa dari
tata-tertib yang ada
- Guru harus ulet, telaten, sabar mendidik
siswa-siswi dengan menggali potensinya
- Guru harus mendidik siswa-siswi dengan ilmu
agama dan ilmu umum
- Membiasakan menjaga kebersihan
- Mengarahkan siswa untuk membawa
dan memelihara tanaman yang
dibawanya
- Mengarahkan warga sekolah untuk
berdisiplin dimulai dari diri sendiri
- Potensinya anak suka olah raga
- Membiasakan anak sebelum memulai
pelajaran untuk membaca terlebih
dahulu sesudah berdoa
- Menanamkan pada anak tentang
pentingnya bersih, indah dan nyaman
- kita harus rajin
- selalu banyak belajar kepada orang lain
- mengajak semua yang ada dalam
sekolah hidup bersih, disiplin dengan
menyenangkan supaya dapat mencapai
prestasi yang lebih baik
- saling menghargai dan bekerja sama

NAMA
23
JUMAILIYAH
SDN 2 PEKASIRAN

24
EDY SANTOSA
SDN 2 PEKASIRAN

25
SUMARYANA
SDN 1 KEPAKISAN

26
NUR ISNAENI
HIDAYATURROHMAH
SDN 1 KEPAKISAN

27
TRI CONDO
SDN 3 KEPAKISAN

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Memiliki prestasi yang meningkat
- Memiliki banyak siswa yang berpotensi
untuk meraih prestasi
- Memiliki tingkat kedisiplinan yang
tinggi baik itu kepala sekolah, guru,
peserta didik dan warga sekolah
lainnya
- Memiliki sarana dan prasarana sekolah
yang memadai
- Memiliki hubungan yang harmonis
antar warga sekolah
- Bersih lingkungan, kelas, halaman dan
kamar mandi
- Suasana kekeluargaan dalam sekolah
harus tercipta yangharmonis
- Kerja sama guru, wali murid, komite
ssekolah yang kompak

- Meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh
warga sekolah
- Meningkatkan program belajarmengajar yang lebih insentif
- Melakukan program pembimbingan
bagi peserta didik untuk meraaih
prestasi lebih baik lagi

- Mengharap semua murid bisa
menyadari dalam kebersamaan di
dalam lingkungan sekolah bersama
dewan guru serta karyawan yang ada
- Menjaga kebersihan diri dan
lingkungan
- Aman dan tertib
- Lingkungan sekolah yang bersih
- Hasil belajar siswanya berkualitas
- Lingkungan fisik sekolah yang mendukung
- Siswanya berbudi pekerti luhur & berakhlak
mulia

- Selalu mengingatkan salam dan sapa
kepada warga sekolah
- Selalu mengingatkan pentingnya
kebersihan diri dan lingkungan

-

Sekolah yang bersih
Harmonis
Indah
Disiplin

- Sosialisasi pada guru, wali murid,
komite sekolah dan anak didik tentang
program sekolah

- Menggerakkan kebersihan warga sekolah
- Berlaku jujur dalam kegiatan belajarmengajar
- Disiplin waktu
- Bekerja sama dengan semua teman kantor
u/ lebih akrab dalam melaksanakan tugas
- Bekerja semaksimal mungkin dengan
mengembangkan potensi yang ada
- Menggunakan dana bos dengan jujur dan
sesuai dengan juknisnya
- Mengembagkan, mengajarkan nilai karakter
kepada siswa dengan sistem
transformasional berkolaborasi transaksional
- Mengimplementasikan hasil pelatihan yang
diikuti
- Menyediakan tempat sampah dan
membiasakan buang sampah pada
tempatnya
- Membiasakan, sapa, salam dan senyum
- Melakukan kebaikan

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

28
SULASTRI
SDN 1 BAKAL

- Sekolah yang bersih dan ramah
lingkungan
- Guru dan siswa saling akrab, saling
tegur, salam dan sapa
- Siswa-siswa yang disiplin dan saling
meghargai
- Guru bekerja dengan senang, siswa
belajar senang dan selalu dalam situasi
yang menyenangkan
- Sekolah sebagai keluarga besar yang
berjiwa sosial
- Guru saling memotivasi dan
mendukung dalam pekerjaan
- Prestasi akademik meningkat

29
INDAR RUWIYATI PW
SDN 2 BAKAL

-

30
TUKIMIN
SDN 1 KARANGTENGAH

31
WAHYUTI
SDN 1 KARANGTENGAH

-

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Pembiasaan dan tindakan membuang
sampah pada tempatnya
- Setiap bertemu saling tegur, salam dan
sapa
- Pembiasan pembelajaran tepat waktu
dan tidak ada pembulian terhadap
siswa
- Diciptakan suasana yang akrab, dimulai
dengan senyum dan pujian
- Empati terhadap musibah yang diterima
anggota sekolah dan membantunya
- Saling membantu jika ada guru yang
mengalami kesulitan
- Pembiasaan literasi di sekolah dengan
ruang baca yang nyaman
Bersih lingkungan (menerapkan
- Anak-anak dan semua warga sekolah
budaya bersih)
sebelum masuk kelas memungut
sampah yang ada di depan kelas
Sopan santun semua warga sekolah
masing-masing
Menjadi sekolah yang disiplin
Menerapkan budaya literasi sehingga
- Membuat hari Jumat sebagai Jumat
murid perkembang pengetahuannya
bersih, mengamati seragam, buku,
Menumbuhkan rasa empati kepada
rambut kemudian membersihkan
sesama
lingkungan secara bersama-sama
- Memberi salam sebagai kebiasaan
- Hadir sebelum bel berbunyi dan jadwal
yang tepat
- Ada hari pembagian kunjungan
perpustakaan setiap bulan
- Ada hari peduli setiap Jumat untuk
membantu teman yang membutuhkan
Menciptakan sekolah yang bersih
- Membiasakan semua warga sekolah
Memperbaiki taman sekolah dengan
untuk biasa hidup bersih
- Menanam dan merawat tanaman
tanaman yang indah
dengan baik
Guru dan karyawan datang tepat
waktu
- Membiasakan datang dan pulang tepat
waktu
Sekolah dengan lingkungan yang
- Melakukan cara mengajatr
bersih, aman, asri, nyaman dan
transformasional dan mulai mengubah
mendukung suasana belajar siswa
mindset diri tentang cara mengajar dan
Sekolah yang warga sekolahnya saling
mendidik siswa
menghormati dan menghargai
- Mengubah tujuan dan mengutamakan
Sekolah yang warga sekolahnya selalu
tujuan pencapaian kompetensi
menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam
pengetahuan dan keterampilan menjadi
setiap kegiatan yang dilakukan
mengutamakan pencapaian penerapan
Sekolah yang disiplin, kompak dan jujur
nilai-nilai kebaikan untuk mencapai
Sekolah yang budaya membacanya
keberhasilan kompetensi pengetahuan
sudah berjalan
dan keterampilan

NAMA
32
ENDAH
WAHYUNINGSIH
SDN 2 KARANGTENGAH

33
AHMAD MUQOROBIN
SDN 2 KARANGTENGAH

34
NURUL ISMURAINI
SDN 1 DIENG KULOM

35
UMMU ISMAH
SDN 1 DIENG KULON

III.

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Sekolah yang memiliki guru yang
memiliki semangat kerja tinggi dan
memiliki gairah dalam melaksanakan
tupoksinya
- Sekolah yang kondusif yang
memberikan rasa nyaman sehingga
anak didik merasa gembira (sekolah
yang menyenangkan bagi anak didik
dan lingkungan sekitar)
- Sekolah yang memiliki keunggulan
tidak hanya di bidang akademik tetapi
juga keterampilan dan spriritual
- Bersih dari kotoran (sampah)
- Aman dari pembuatan yang tidak
menyenangkan
- Damai dan tenteram
- Sekolah yang kondusif
- Rajin beribadah
- Menjadikan anak berprestasi
- Murid-muridnya bisa saling
menghormati dengan gurunya begitu
juga sebaliknya
- Kedisiplinan semua warga sekolah
(guru, siswa)
- Sekolah yang bersih, asri, rimbun,
nyaman, aman dan damai
- Antara murid, wali murid, warga
sekitar sekolah, guru, penjaga sekolah
bisa saling menjaga satu sama lain
- Menanamkan nilai-nilai kebaikan dan
kesopanan antara murid, wali murid,
guru dan warga setempat
- Berprestasi guru maupun siswanya
tanpa melupakan nilai-nilai kebaikan
- Lingkungan asri, bersih, nyaman dan
aman
- Sekolah yang dirindukan peserta diik,
tempat bermain dan belajar yang
menyenangkan

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Menyemangati diri sendiri
- Berkomunikasi/menjalin komunikasi
yang baik dengan guru, komite, orang
tua/wali murid
- Berinteraksi lebih dekat dengan anak
didik

- Selalu gembira
- Saing menyapa
- Saling memberi salam
-

- Menghargai dan memberikan respon
positif setiap perbuatan yang dilakukan
guru maupun muridnya
- Datang maupun pulang sekolah semua
harus tepat waktu
- Semua guru, siswa, wali murid, warga
setempat ikut langsung untuk
membersihkan sekolah maupun
merenovasi bangunan fisik

- Para guru dan karyawan diusahakan
bekerja lebih baik dari hari-hari yang
kemarin

TEMA PENGEMBANGAN SEKOLAH
1.
2.
3.
4.

Kualitas lingkungan fisik : bersih, indah, nyaman dan aman
Kualitas lingkungan sosial : harmonis, rukun, damai, saling menghargai/menghormati
Kualitas Moral : takwa, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab
Prestasi akademik

IV.

UMPAN BALIK PESERTA

1. Kesan
1. Menyenangkan. Terimakasih untuk tim IOA yang telah menjadi fasilitator dalam kegiatan ini
2. Menyenangkan, menambah pengetahuan, menambah kekeluargaan kenal dengan bapak dan ibu
penyelenggara
3. Menyenangkan dan menambah ilmu
4. Menyenangkan dan menjadi renungan bahwa masih banyak kebaikan yang belum kita lakukan
5. Menyenangkan, mendapat ilmu baru dan menambah pengalaman baru
6. Menggembirakan, terimakasih Pak Raka, Bu Lanny dan Bu Tanti yang telah rela dan ikhlas
menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan ini
7. Sangat menyenangkan dan sangat menyentuh hati untuk selalu berbuat baik. Terimakasih tim
IOA
8. Menyenangkan dan menyentuh hati. Terimakasih kepada tim IOA yang telah menularkan ilmunya
kepada kami, semoga selalu diberikan kesehatan, rejeki yang berkah dan barokah dan manfaat.
Aamiin
9. Sangat mengejutkan ternyata pelatihan ini mampu menggetarkan hati untuk bisa mengubah
mindset saya
10. Pelatihan yang sangat menyenangkan dan bermakna
11. Pelatihan yang memebri banyak manfaat
12. Memberi banyak manfaat bagi peserta diklat, banyak ilmu-ilmu baru yang disampaikan, mampu
menambah wawasan wawasan dan pengetahuan
13. Menambah cara pandang saya dalam dunia pendidikan yang nanti akan saya terapkan di sekolah,
menambah wawasan dan pengetahuan serta membawa kami menyadari nilai kebaikan yang ada
dalam diri
14. Sangat berguna bagi kami untuk mulai berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja dan dimana
saja
15. Sangat menyenangkan, emnggugah semangat, menyentuh perasaan dan sangat menyedihkan
apakah saya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
16. Setelah mengikuti pelatihan bisa mengubah pola pikir yang baru menjadi lebih menyenangkan
serta berusaha berbuat kebaikan demi kemajuan pendidikan
17. Sangat menyenangkan dalam memberikan pengarahan dan mudah dipahami dalam
penyampaian materi
18. Menyenangkan. Terimkasih kepada tim IOA yang telah memberikan pelatihan ini dan yayasan lari
nusantara yang telah mendanai kegiatan ini
19. Menyenangkan, mudah ditangkap, peserta memberikan respon yang positif
20. Pelatihan ini melatih kedisiplinan dan hal-hal yang baik yang bisa dimunculkan dari masingmasing peserta dan menggembirakan
21. Materi yang disampaikan cukup jelas, suasana menggembirakan dan tidak membosankan
22. Pelaksanaan pelatihan sangat bermakna bagi kami
23. Menyenangkan, tutor nya ramah-ramah dan belajar banyak hal
24. Menyenangkan, menginspirasi dan menjadi bekal untuk perbaikan dikemudian hari
25. Kegiatan betul-betul disiplin waktu sehingga kita bisa membiasakan untuk disiplin, suasana nya
akrab dan menyenangkan

26. Pelatihan ini sangat bermakna bagi kami, suatu permainan banyak sekali kesimpulan pelajaran
yang terkandung di dalamnya
27. Sangat menyenangkan karena disini kita diajarkan tentang kebaikan dan keberhasilan serta kerja
sama adalah hal yang penting
28. Sangat menyenangkan dan bermakna baik cara penayampaian maupun isi materinya
29. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk dapat memacu diri kami dalam menggali potensi yang ada
30. Pelatihan yang sanagat bermanfaat untuk meningkatkan aktualisasi diri. Pelatihan yang sangat
menyenangkan, menggembirakan dan tidak membosankan
31. Pelatihan yang menumbuhkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan di hidup kita
32. Pelatihan yang paling menarik yang pernah saya ikuti, dengan materi yang sangat bermanfaat
bagi saya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
33. Selama tiga hari saya mengikuti pelatihan ini sangat banyak manfaat yang saya dapatkan.
Ternyata selama saya menjadi pendidik banyak sekali kekurangannya. Dan setelah mengikuti
pelatihan ini banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu diterapkan di sekolah, kita harus
merubah paradigma lams ke paradigma baru jika kita ingin maju
34. Pelatihan ini waktunya sangat singkat namun bisa akrab dengan fasilitator. Para fasilitatornya
luar biasa dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar
35. Kami merupakan orang yang sangat beruntung dapat mengikuti pelatihan ini, pencerahan hati
yang menyadarkan potensi kebaikan demi untuk kemajuan pendidikan di kota batur
36. Saya sangat terkesan dengan cara-cara penyampaian materi yang
menyenangkan/menggembirakan. Ada banyak hal baru yang membuat saya makin bersemangat
dan bahwa sikap-sikap sederhana yang kita munculkan bisa merubah hal-hal negatif dalam diri
menjadi energi positif

2. Secara Umum :
a. Substansi Pelatihan
Istimewa
21

Sangat Baik
9

Baik
5

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Sangat Baik
14

Baik
5

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Baik
6

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

b. Cara Penyajian
Istimewa
16

c. Organisasi Penyelenggara
Istimewa
12

Sangat Baik
17

3. Tiga hal yang paling penting yang anda pelajari selama pelatihan ini:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

•
•
•

Penanaman kebaikan
Piramida kebutuhan
Pendidikan untuk membangun manusia yang manusiawi

•
•

Pendidikan karakter jangan menjadi beban tetapi sebagai kehidupan
Meningkatkan prestasi

•
•
•

Meningkatkan prestasi kita saling memotivasi
Bisa menghargai pendapat orang lain
Keberhasilan tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik

•
•
•

Kerja sama dan tidak menjatuhkan satu sama lain
Mempunyai rasa percaya diri dan tidak mudah putus asa
Tidak menghalalkan segala cara

•
•
•

Menebar kebajikan setiap hari, sepanjang hidup
Berbagi ilmu tidak akan mengurangi tetapi akan bertambah pada diri kita dan orang lain
Sesulit apapun masalah yang kita hadapi jika optimis pasti akan tercapai

•
•
•

Mengetahui konsep pro aktif dan re aktif
Bisa membedakan bentuk kepemimpinan transaksional dan transformasional
Mengetahui bentuk perilaku kepemimpinan yang baik

•
•

Melakukan kebaikan kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja
Menebar kebaikan walaupun sekecil apapun

•
•

Komitmen total dalam bekerja
Penanaman nilai-nilai kebaikan dalam hal apa saja, dimana saja, dengan siapa saja dan kapan
saja
Pendidikan untuk kehidupan bermakna, dan mengucapkan ”terima kasih, maaf dan tolong”
kepada siapa saja

•
9.

10.

11.

•
•
•

Untuk mencapai keberhasilan kita harus mendorong orang lain sampai berhasil
Keberhasilan tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik
Pro aktif dalam keberhasilan

•
•
•

Konsep hirarki kebutuhan
Pendidikan untuk kehidupan bermakna
Sikap pro aktif dan sikap re aktif

•
•
•

Segala sesuatu bisa dipecahkan
Konsep hirarki kebutuhan
Sikap pro aktif dan sikap re aktif

12.

13.

14.

15.

16.

17.

•
•
•
•

Adanya bermacam-macam cara untuk memecahkan suatu masalah
Adanya metode-metode baru dalam pembelajaran
Ditanamkannya nilai-nilai kebaikan dalam proses keberhasilan
Keberhasilan transformasional membutuhkan jangka waktu yang panjang namun mampu
membawa pada hidup yang berguna dan bermakna

•
•
•

Nilai kebaikan yang ada dalam diri harus dimaksimalkan dan diamalkan untuk lebih
bermanfaat bagi orang lain
Kepemimpinan transformasional yang sangat cocok untuk diterapkan di sekolah
Guru sebagai agen perubahan untuk menebarkan kebaikan

•
•
•

Transformasional
Sikap pemimpin
Selalu menanmkan kebaikan

•
•
•

Memunculkan kebiasaan baik yang dimiliki
Jangan menyerah walaupun rintangan amat parah
Niatkan berjuang dalam kebaikan

•
•
•

Niatkan untuk menjadi pribadi yang baik
Perubahan dan kebaikan dimulai dari diri sendiri
Kebaikan tidak ada batasnya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun

•
•
•

Sangat menyenangkan
Saling berkaitan antara teori dan praktek
Cukup jelas dalam penyampaiannya

18.

19.

20.

21.

22.

23.

•
•
•

Keberhasilan adalah pilihan, kebaikan dan keberhasilan tidak bisa dipisahkan
Orang yang berhasil orang yang pro aktif
Ada 2 kepemimpinan yaitu transformasional dan transaksional

•
•
•

Kepemimpinan transformasional menjadikan hidup lebih bermakna
Menggali potensi kebaikan untuk bisa diterapkan dan dikembangkan kepada siapa saja, kapan
saja dan dimana saja
Pro aktif : keberhasilan seseorang diyakini berasal dari diri sendiri

•
•
•

Tiada hari tanpa melakukan kebaikan dan tiada hari tanpa melakukan perbaikan
Sikap pro aktif dan re aktif
Kepemimpinan transformasional dan transformasional

•
•
•

Berbuatlah baik dimulai dari diri sendiri, kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja
Keberhasilan bersumber dari diri sendiri
Banyak tantangan dan hambatan untuk meraih hidup yang bermakna

•
•
•

Kepemimpinan
Sikap pro aktif dan re aktif
Strategi perubahan

•

Ternyata apabila kita berbagi kebaikan kepada semua orang akan tumbuh berjuta-juta
kebahagiaan untuk orang lain
Menjadi pemimpin itu tidak harus otoriter
Perubahan besar bisa terujud dimulai dari diri sendiri

•
•
24.

25.

26.

27.

•
•
•

Perubahan dimulai dari diri sendiri
Perubahan dimulai dari kebaikan yang ada di dalam hati & pikiran tiap individu dan kesalahan
manusia yang terbesar adalah merasa mempunyai banyak waktu
Selalu berusaha menjadi manusia yang manusiawi

•
•
•

Kepemimpinan transformasional dan transaksional
Pro aktif dan re aktif
Kebaikan dan kerja sama

•
•
•

Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita
Untuk menuju perubahan yang lebih baik kita harus merubah mindset kita
Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain

•
•

Keberhasilan tidak bisa dipisahkan dengan kebaikan
Kepemimpinan transfomasional adalah pendidikan dengan proses perlahan namun bermakna
dan terikat untuk jangka panjang
Kebaikan harus kita lakukan kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja

•

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

•
•
•

Konsep hirarkhi kebutuhan
Pendidikan untuk kehidupan bermakna
Dasar-dasar ilmiah nilai kebaikan

•
•
•

Jika ingin berubah galilah potensi yang ada
Jangan mudah menyerah
Tebarkanah kebaikan karena dengan kebaikan akan muncul keberhasilan

•
•
•

Menjadi pribadi yang lebih baik lagi
Menjadi pemimpin yang dapat memanusiakan manusia
Memunculkan kebaikan yang ada disetiap diri manusia, karena hal yang baik ternyata dapat
diwujudkan dari hal-hal yang kecil

•
•
•

Mengubah mindset/cara pandang adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat
perubahan
Kebaikan akan membuahkan keberhasilan
Potensi masing-masing orang berbeda dan harus ditemukan sebagai penghela keberhasilan

•
•
•

Kita harus selalu optimis
Kita harus selalu menebar kebaikan dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja
Kita harus mau berubah jika ingin maju

•
•
•

Saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang saya dapat untuk kemajuan
sekolah yang saya pimpin
Berusaha mengubah mindset lama ke baru walaupun hanya sekecil apapun
Berusaha supaya pembelajaran di sekolah kami menjadi lebih menyenangkan

•
•
•
•

Pendidikan karakter
Buatlah hidup lebih bermakna dengan menebar kebajikan
Berbuatlah kebaikan dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja
Makin berbagi makin berkelimpahan

•
•
•

Kepemimpinan transformasional dan transaksional
Belajar tentang pentingnya memberikan apresiasi positif terhadap orang lain
Belajar bahwa untuk menghadapi tantangan/hal baru kita harus berani mengubah mindset

4. Saran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jangan bosan untuk memberikan bimbingan
Mudah-mudah tidak bosan dalam memotivasi dan membimbing kami
Semoga kegiatan diklat ini terus berkelanjutan
Semoga pelatihan ini berkelanjutan ke seluruh instansi terutama guru-guru di Indonesia
Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan saya bisa mengikutinya lagi
Lanjutkan

7. Pelatihan ini akan ditularkan ke semua guru
8. Pelatihan semacam ini harus ditularkan kepada semua guru
9. Dibuat lanjutannya
10. Ditunggu diklat kepemimpinan berikutnya yang lebih menarik lagi
11. Pelatihan mohon dilanjutkan biar bisa lebih mendalam serta membawa perubahan dalam bidang
pendidikan
12. Berikan pelatihan ini pada yang usianya muda, dan pada semua kalangan. Andaikan pelatihan ini
sering terjadi, buakn tidak mungkin semua orang sadar akan kebaikan
13. Pelatihan ini perlu diadakan kembali dan dilaksanakan dengan rutin
14. Supaya pelatihan ini diberikan kepada guru yang usianya muda dan juga yang masih lama dalam
mengabdi
15. Semoga pelatihan ini berkelanjutan
16. Saya ini pelatihan ini lebih dikembangkan lagi
17. Pelatihan ini bisa terus berkelanjutan
18. Semoga pelatihan ini berkelanjutan
19. Mudah-mudahan pelatihan ini berkesinambungan
20. Agar berkelanjutan
21. Mohon berkesinambungan
22. Pelatihan mohon bisa dilaksanakan secara berkesinambungan
23. Diadakan lagi pelatihan lainnya
24. Pulangnya kalau bisa lebih awal kasihan yang tempat tinggalnya jauh
25. Pelatihan ini diharapkan berkelanjutan
26. Pulangnya jangan terlalu sore, kasihan yang jauh
27. Waktu pulangnya jangan terlalu sore, waktunya saja ditambahkan menjadi 4 hari
28. Kami siap bila diberi kesempatan menjadi peserta pelatihan kepemimpinan berikutnya
29. Pelatihan-pelatihan semacam ini yang sangat diharapkan dilaksanakan secara berkelanjutan
30. Lebih ditingkatkan lagi pelatihannya, karena dapat memupuk rasa percaya diri dan menggali
potensi peserta
31. Lebih banyak lagi karakter yang sejenis untuk membentuk karakter guru yang baik, ada pelatihan
lagi yang berkelanjutan
32. Semoga pelatihan seperti ini sering diadakan untuk memotivasi tenaga-tenaga pendidik agar diap
mendampingi anak-anak menjadi manusia yang berguna dan bermakna
33. Jika ada waktu pelatihan diulang kembali. Terimakasih kepada nara sumber yang telah
memberikan ilmunya
34. Untuk pertemuan 3 bulan yang akan datang supaya waktu pulang dimajukan 30 menit
35. Kami menginginkan training ini dilanjutkan lagi dan diberikan pula pada daerah yang belum
mengikuti
36. Waktunya perlu ditambah karena pelatihannya sungguh menyenangkan

Rekaman Hasil Pelatihan
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I.

RENCANA PENGEMBANGAN PRIBADI
NAMA

1
KOMARI
SDN KEJAJAR

2
PUJI LISTIYANI
SDN PATAKBANTENG

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
-

3
WARIS
SDN 1 PARIKESIT

4
SUTINAH
SDN 1 PARIKESIT

-

5
FENI NURROFIAH
SDN 2 PARIKESIT

Berusaha untuk disiplin waktu
Lebih kasih sayang kepada anak didik
Berbagi ilmu
Peduli terhadap anak didik
Berpikir positif
Menjadi teladan
Memberikan apresiasi kepada anak didik
Pro aktif
Belajar percaya kepada orang lain
Mengembangkan sikap transformasional
dalam kehiduoan sehari-hari
Selalu berpikir positif dalam setiap
kejadian
Tidak mudah putus asa, jangan suka
mengeluh
Membiasakan diri untuk selalu
bersyukur
Menempatkan diri dengan baik agar kita
bermakna dan berguna bagi orang lain
dan diri kita sendiri
Selalu mengingat kebaikan orang lain
Disiplin
Rajin, pro aktif
Jujur
Tanggung jawab dan percaya kepada
sesama
Berterimakasih
Memberikan apresiasi
Menyapa, sopan dan ramah
Membiasakan mengucap salam dan
berjabat tangan ketika bertemu
Membiasakan membaca asmaul husna
setiap hari
Membiasakan selalu berbuat baik
kepada teman
Disiplin berangkat dan pulang sekolah

- Disiplin
- Peduli pada sesama
- Open mindset untuk setiap tantangan
baru
- Menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan dan kreataif
- Memberi apresiasi terhadap semua
kebaikan
- Jadi pribadi yang produktif
- Menerapkan metode transformasional

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
- Datang ke sekolah dan pulang tidak
tepat waktu
- Berbicara yang tidak perlu
- Sombong
- Acuh tak acuh
- Malas
- Aura negatif yang selama ini ada
dalam diri saya
- Kerja sama yang kurang baik dengan
siapapun
- Pendendam
- Lupa untuk bersyukur
- Tidak mau menggali kelebihan setiap
anak
- Pesimis

- Sikap yang merugikan orang lain
maupun diri sendiri
- Egois
- Kurang berttanggung jawab
- Tidak percya terhadap orang lain
- Merasa paling benar
-

Mudah marah
Mudah putus asa ketika gagal
Tidak disiplin waktu
Sering tidak ikhlas
Mudah mengeluh

- Kurang disiplin
- Kurang menyiapkan pembelajaran
secara maksimal
- Kurang memberikan apresiasi kepada
anak
- Kurang kreatif

1

NAMA
6
SUKARPO
SDN 2 TAMBI

7
GIRI BAGUS
PANUNTUN
SDN 1 SURENGEDE

8
SITI KHOTIMAH
SDN 2 SURENGEDE

9
EDY BARDIYONO
SDN 1 SIGEDANG

10
ZULIYANAH
SDN 1 SIGEDANG

11
ALIFAH
SDN 2 SIGEDANG

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Disiplin/tertib waktu yang akan saya mulai
dari sekarang
- Saling berbagi dalam kebaikan
- Menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi
diri sendiri, keluarga dan orang lain
- Keterbukaan
- Peduli pada orang lain
- Memberi motivasi dan apresiasi yang lebh
berguna untuk siswa-siswa dan rekan-rekan
guru
- Menjadi lebih disiplin dalam segala hal
- Menjadi lebih santun kepada orang lain
- Bertanggung jawab
- Tenggang rasa terhaap orang lain
- Menjadi pemimpin yang baik
- Menjadi pendengar yang baik
- Rendah hati
- Menerapkan perilaku kepemimpinan
transformasional
- Banyak memberikan apresiasi
- Banyak berkomunikasi
- Menggunakan kebersamaan untuk sukses
- Memperbaiki diri sendiri sebelum
memperbaiki orang lain
- Segera melakukan perubahan
- Membiasakan diri sholat tepat waktu
- Membiasakan senyum kepada siapapun
- Membiasakan diri di rumah menjaga
kebersihan
- Disiplin dalam melaksanakan tugas di
sekolah
- Memberikan apresiasi kepada siswa
- Membiasakan diri menghormati teman,
atasan dan orang-orang di lingkungan
- Mengembangkan potensi anak didik
- Disiplin waktu
- Berbagi kebaikan dan ilmu (karena ilmu
disebut bermanfaat apabila berguna dan
bermanfaat bagi orang lain
- Bersyukur dalam segala hal, sekecil apapun
karena kenikmatan tidak hanya di ukur dari
materi saja
- Maju dengan memajukan orang lain
- Merubah mental kekurangan menjadi
berkelimpahan
- Mengapresiasi sekecil apapun
keberhasilan siswa
- Belajar untuk memunculkan kebaikankebaikan yang ada
- Menerapkan perilaku kepemimpinan
transformasional dan pro aktif

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
- Kurang percaya diri
- Kurang disiplin waktu
- Cepat emosional apabila berbeda
pendapat

-

Tidak disiplin
Tidk santun
Sombong
Sikap acuh tak acuh

- Menyelesaikan masalah sendiri
- Perlahan-lahan mengubah tipe
kepemimpinan transaksional
- Meninggalkan sikap dan perilaku yang
tidak bermanfaat

-

Malas
Ceroboh
Bergurau yang kelewatan
Kurang disiplin

- Menyia-nyiakan waktu
- Menunda-nunda sesuatu/pekerjaan
- Jarkoni (Ngajar namun tidak Nglakoni),
menyuruh orang lain berubah/melakukan
kebaikan tapi kita sendiri tidak
melakukannya
- Suka mengeluh
- Sikap reaktif
- Mental kekurangan
- Memberi apresiasi hanya kepada siswa
yang mendapatkan niali baik saja
(memberi apresiasi hanya berdasarkan
hasil)
- Pesimis

2

NAMA
12
WAKIDI
SDN 1 BUNTU

13
MEGAWATI
SDN 2 BUNTU
14
MARSUDI
SDN 1 SERANG

15
SUNARDI
SDN 2 SERANG

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Menghargai orang lain walaupun orang
lain tidak menghargai kita
- Suka menolong
- Bekerja keras
- Disiplin
- Ramah
- Sikap ikut arus walaupun tidak terbawa
arus/melu ngeli ning ora keli
- Mengembangkan sikap pro aktif
- Membiasakan apresiasi kepada siswa
- Menerapkan perilaku transformasional
pada pembelajaran di sekolah
-

16
NUR HIDAYAH
SDN 1 SIKUNANG

17
SUPARJIYA
SDN KREO
18
SUPRIYADI
KOMITE SDN KREO
19
FATIMAH
SDN SEMBUNGAN

-

-

Salam kepada teman dan anak
Berangkat sekolah lebih pagi
Bekerja sesuai aturan
Berbuat kebaikan di sekolah
Selalu mentaati aturan
Menjaga kebersihan sekolah
Senyum, sapa ketika masuk sekolah
Mengucapkan salam ketika bertemu
teman guru dan siswa
Tidak pilih kasih terhadap siswa
Memberi contoh sikap yang baik kepada
anak
Berusaha mengadakan pendekatan
kepada siswa
Telaten dan sabar menghadapi siswa
Menjalankan semua kebaikan-kebaikan
sebagai pondasi dalam menjalankan
sgala kegiatan, sebagai kunci
keberhasilan dunia dan akhirat
Maju dan berkembang bersama-sama
Pro aktif
Mengapresiasi anak
Membiasakan anak untuk berbuat yang
baik
Mengajak anak untuk selalu hidup bersih

Tiap hari berbuat kebaikan
Lebih banyak berkomunikasi
Selalu asih, asah,asuh
Sikap pro aktif
Menjadi orang yang lebih baik, karena
kebaikan adalah kunci keberhasilan
- Menggunakan perilaku kepemimpinan
transformasinal dalam mendidik anak
- Menjadi lebih berguna dan bermakna
bagi orang lain
- Bisa memimpin diri sendiri

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
-

Terbawa arus
Iri hati
Emosional
Egois
Sombong
Fitnah
Serakah

- Sikap re aktif
- Meninggalkan kata/kalimat yang bisa
membuat anak didik tidak semangat
- Meninggalkan pikiran negatif
- Malas
- Menghardik anak
- Pilih kasih pada anak
- Egois
- Tidak bertegur sapa dengan teman
- Mengotori lingkungan
- Emosional
- Berwajah masam
- Tidak tegur sapa
- Pilih kasih terhadap siswa
- Memberi contoh yang tidak baik
- Guru bersikap acuh tak acuh
- Tidak telaten dan emosional

- Sikap-sikap negatif
- Egois
- Maju dengan menekan potensi dan
kemampuan orang lain
- Sikap re aktif
- Hanya mengapresiasi anak yang
berhasil saja
- Memberikan contoh yang kurang baik
kepada anak
- Membuang sampah sembarangan
- Masa bodoh
- Malas
- Marah-marah
- Reaktif
- Tidak tepat waktu
- Malas
- Hanya menggunakan kepemimpinan
transaksioanal

3

NAMA
20
LIE AULIA AP
SDN JOJOGAN

21
PUGUH
WIDYANTORO AJI
SDN JOJOGAN

22
MUSAROFAH
SDN JOJOGAN

23
PUJININGSIH
SDN DIENG

24
SITI RUKOYAH
SDN DIENG

25
ANA MAFTUHAH
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Berempati dan mengapresiasi siswa
- Mengembangkan potensi siswa
- Mengembangkan/menerapkan budaya
bersih di lingkungan sekolah mulai dari diri
saya
- Disiplin waktu
- Menjadikan shalat Dzuhur sebagai kebiasaan
- Lebih banyak memberikan apresiasi sekecil
apapun kebaikan anak/peserta didik
- Meningkatkan komunikasi dengan peserta
didik
- Mengajal rekan guru/orang lain melakukan
hal-hal baik
- Menjadi orang yang lebih baik
- Mengapresiasi anak didik
- Menerapkan dan membiasakan anak untuk
melakukan hal-hal baik yang saya dapatkan
- Mengajak warga sekolah agar memiliki sikap
pro aktif
- Mengajak warga sekolah agar mempunyai
mentalitas berkelimpahan
- Tiada hari tanpa melakukan kebaikan dan
perbaikan
- Memiliki jiwa transformasional
- Memimpin diri sendiri
- Selalu menebar kebaikan meski sekeil apapun
- Membiasakan diri untuk bersikap pro aktif
baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan di
sekolah
- Mengubah pola pikir lama
- Lebih disiplin dan bertanggung jawab
- Menghargai hasil kerja/karya anak didik
- Membiasakan memberi contoh yang baik
kepada anak didik
- Memberikan motivasi kepada peserta didik
- Percaya diri, kerja keras dan pantang
menyerah dalam menghadapi tantangan
pembelajaran
- Membiasakan peserta didik untuk
memunculkan potensinya dan kebaikankebaikan yang ada pada diri mereka
- Disiplin
- Ramah pada orang di sekitar
- Mengapresiasi anak dengan baik
- Memotivasi anak didik
- Mengapresiasi anak
- Memotivasi anak didik
- Melakukan konsep pembelajaran yang
menyenangkan
- Membiasakan anak dengan fenomena
ramalan yang mewujud sendiri yang positif

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
- Sikap re aktif
- Mengeluh pada orang lain
- Terlambat datang ke sekoah

- Tidak tepat waktu
- Cara mendidik yang transaksional

-

-

Malas
Melakukan hal-hal yang buruk

Ketergantungan terhadap orang lain
Kurangnya kesadaran untuk bekerja sama
Kurang disiplin
Kurang percaya diri
Kurang terbuka kepada orang lain

- Terlambat datang ke tempat kerja
- Mengeluh
- Malas belajar

-

Tidak tepat waktu
Membiarkan anak didik tanpa dia presiasi
Cemberut dan kurang senyum
Kurang menghargai anak untuk hal yang
kecil yang mereka lakukan

4

NAMA
26
SITI KHOLIFAH
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

II.

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN

-

Berpikir positif
- Re aktif
Mengembangkan sikap pro aktif
- Mengurangi perilaku transaksional
Memberikan apresiasi kepada siswa
pada pembelajaran
Memberi pengertian kepada anak
- Berfikir negatif/menyalahkan orang
dengan berbincang-bincang dengan anak
lain
(masuk ke dunia anak)
- Menerapkan perilaku pemimpin
transformasional di sekolah
- Bisa selalu disiplin

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
NAMA

1
KOMARI
SDN KEJAJAR

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Sekolah yang menyenangkan
- Sekolah yang berprestasi

2
PUJI LISTIYANI
SDN PATAKBANTENG 3
WARIS
SDN 1 PARIKESIT

-

Suasana kerja yang akrab
Guru-gurunya pro aktif
Selalu bersama dalam hal apapun
Setiap personal mempunyai rasa
memiliki sekolah
Tempat kerja adalah keluarga kedua kita
Saling pengertian dan kerja sama
Mau belajar dan mencari pengalaman
baru untuk memajukkan sekolah
Sekolah yang bermakna
Sekolah yang berintegritas
Sekolah yang bernuansa pro aktif dan
gembira
Sekolah yang berwawasan luas
Sekolah yang menerapkan konsep
kepmimpinan transformasional
Sekolah yang disegani seluruh elemen
masyarakat
Sekolah yang berkuaitas
Sekolah yang berprestasi

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
- Menumbuhkan kebanggaan pada
siswa dengan cara sederhana : guru
menyapa siswa, siswa berjabatan
tangan dengan guru dan teman-teman
sehingga terwujud suasana yang akrab
- Memberikan apresiasi, penghargaan,
pujian walaupun dalam bentuk kecil
- Saling percaya dengan teman
- Tidak memaksakan kehendak kita
terhadap orang lain
- Menerapkan asas kekeluargaan
- Memberikan kesempatan pada setiap
guru untuk mengembangkan
potensinya
- Guru menggunakan cara yang baru
yang bermakna
- Guru harus jujur, disiplin, percaya diri
dan bertanggung jawab
- Guru harus aktif terhadap siswa dan
siapapun
- Guru harus tukar pikiran dan
pengalaman dengan kepala
sekolah/sesama guru
- Guru dalam pembelajaran atau lainnya
jangan sekali-kali
menyebut/menyepakati
penghargaan/imbalan
- Selalu mendukung peserta didik
- Pembelajaran yang efektif

5

NAMA
4
SUTINAH
SDN 1 PARIKESIT

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
-

Sekolah yang mengutamakan keberhasilan
budi pekerti
Sekolah yang bersih, sehat dan asri
Sekolah yang ramah anak dan lingkungan
Sekolah yang menjalin komunikasi yang baik
dengan wali murid, komite dan lingkungan

5
FENI NURROFIAH
SDN 2 PARIKESIT

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang menyenangkan
- Sekolah transformasional/bermakna

6
SUKARPO
SDN 2 TAMBI

- Memiliki fasilitas belajar yang memadai
- Memiliki guru-guru yang kompeten
- Kerjaama yang baik antara komite dan wali
murid
- TODA, TOGA, TOMAS dikembangkan lebih
baik lagi
- Sekolah yang aman, nyaman dan
menyenangkan
- Sekolah yang berprestasi di bidang akademik
dan non akademik
- Sekolah yang warga sekolahnya santun dan
memiliki kebersamaan
- Saling menghargai, menghormati antar
warga sekolahnya

7
GIRI BAGUS
PANUNTUN
SDN 1 SURENGEDE
8
SITI KHOTIMAH
SDN 2 SURENGEDE

-

Sekolah yang bersih, rapi, indah
Sekolah yang damai bagi warga sekolahnya
pemimpin yang bertipe trnsformasional
sekolah yang kondusif siap melaksanakan
pembelajaran

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN
- Membiasakan berperilaku baik
dimanapun berada
- Membiasakan membuang sampah pada
tempatnya
- Memberikan rasa aman pada anak-anak
- Selalu menciptakan keterkaitan dengan
wali murid, komite lewat saam melalui
anak-anak
- Dimulai dari diri sendiri dengan memberi
contoh dan memberikan apresiasi untuk
tindakan baik siswa sekecil apapun
- Menciptakan suasana pembelajaran yang
membuat hati siswa gembira, kreatif dan
positif sehingga siswa nyaman di sekolah
dan substansi pembelajaran masuk ke
siswa
- Memberi contoh kebaikan dan
menggugah hati siswa untuk melakukan
kebaikan
- Dengan memberi contoh dan
pembiasaan-pembiasaan dari hal-hal yang
kecil/sepele secara terus menerus dan
membudayakannya

- Mewajibkan kepada seluruh siswa untuk
berbicara dengan santun kepada seluruh
warga sekolah tanpa kecuali sebagai
wujud dari tenggang rasa, saling
menghargai/menghormati
- Memungut sampah sekecil apapun,
menata lingkungan dan menerapkan
penghijauan
- Meniadakan perseteruan antar warga
sekolah
- Mengikut sertakan guru dan kepala
pelatihan IOA
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NAMA
9
EDY BARDIYONO
SDN 1 SIGEDANG

10
ZULIYANAH
SDN 1 SIGEDANG

11
ALIFAH
SDN 2 SIGEDANG

12
WAKIDI
SDN 1 BUNTU

13
MEGAWATI
SDN 2 BUNTU

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN

- Lingkungan bersih, nyaman, kondusif dan
hijau
- Menjadi lingkungan keluarga yang kedua
(Rumah ku Surga Ku)
- Suasana sekolah yang menyenangkan
- Hubungan kekeluargaan akrab dan ramah
- Tempat belajar yang berkembang sesuai
tuntutan jaman
- Tempat pembentukan iman dan taqwa dan
tidak ketinggalan Iptek
- Memiliki sarana dan prasarana yang nyaman
dan kondusif sebagai tempat belajar siswa
dalam mengembangkan potensi dan bakat
yang dimiliki siswa
- Kepala sekolah yang
mengerti/memperhatikan bawahan
- Lokasi mudah dijangkau dan tidak
membahayakan bagi siswa (sekolah ramah
anak)
- Lingkungan sekolah yang akrab
- Suasana sekolah yang akrab dan
menyenangkan
- Warga sekolah yang saling menghargai
- Maju bersama
- Lebih mengedepankan proses daripada
hasil

- Membiasakan diri menjaga kebersihan
- Membiasakan diei selalu ramah, sopan,
sapa dan salam kepada teman, siswa
maupun wali murid
- Menjalin silaturahmi dengan siapa saja,
tidak ada kasta
- Ada sarana mengembangkan iptek
- Membiasakan shalat Dzuhur berjamaan di
sekolah

- Bersih, pernah juara LSS
- Demokrastis : guru-guru diberi
kebebasan
- Kerja sama antar pribadi
- Mempunyai pekarangan luas
- Guru agama ada 3 : Islam, Katholik dan
Budha
- Disebut taman mininya Kecamatan
Kejajar
- Mempunyai sarana dan prasarana yang
cukup lengkap
- Toleransi yang tinggi
- Lengkap secara administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan belajar-mengajar
- Kerja sama yang baik antara guru dan
kepala sekolahnya
- Hubungan yang baik antara pihak
sekolah dengan orang tua siswa
- Hubungan dan komunikasi yang baik
antara siswa dan guru

- Adanya perubahan yang meibatkan
seluruh lapisan sekolah dan masyarakat
dan perubahan-perubahan tersebut
dimulai dari perubahan-perubahan
tersebut dimulai dari perubahan kecil
- Komunikasi yang baik antar guru, siswa,
komite dan masyarakat

- Komunikasi, saling berbagi
kebahagiaan
- Pemberian apresiasi kepada siapapun
yang telah melakukan
kebaikan/keberhasilan sekecil apapun
- Percaya dengan kemampuan orang
lain
- Selalu memotivasi murid untuk selalu
menjaga kebersihan
- Memutuskan berbagai persoalan
dengan kebersamaan
- Mengajak teman untuk bekerja sama
dengan anak-anak
- Saling menghormati
- Menjaga lingkungan agar tidak rusak
- Saling menghormati

- Melengkapi adininistrasi
- Membuat sarana an prasarana yang
mendukung pembelajaran
- Menjalin kerja sama yang baik dengan
guru dan kepala sekolah
- Menjalin hubungan yang baik dengan
orang tua siswa
- Menjalin komunikasi yang baik dengan
siswa
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NAMA
14
MARSUDI
SDN 1 SERANG

15
SUNARDI
SDN 2 SERANG
16
NUR HIDAYAH
SDN 1 SIKUNANG

17
SUPARJIYA
SDN KREO

18
SUPRIYADI
KOMITE SDN KREO
19
FATIMAH
SDN SEMBUNGAN

20
LIE AULIA AP
SDN JOJOGAN

21
PUGUH
WIDYANTORO AJI
SDN JOJOGAN

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN
-

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN

Anak dapat mewakili lomba
Lulusannya banyak yang melanjutkan
Lingkungannya bersih
Agamis
kreatif

- Berlatih dengan sungguh-sungguh
- Setelah lulus SD anak dituntun tetap
sekolah di SMP/MTs
- Anak meningkatkan prestasinya
- Membiasakan anak didik menjaga
kebersihan sekolah
- Anak belajar agama
- Anak biasa melakukan ide-idenya
- Bersih
- Membiasakan hidup bersih
- Ramah anak
- Membiasakan salam dan sapa
- Sekolah yang aman
- Kita biasakan anak-anak berakhlak
- Tertib/disiplin
mulia
- Membiasakan hidup tertib di sekolah
- Sekolah yang damai, nyaman, tenteram
- Memberikan contoh-contoh perilaku
- Sekolah yang maju dengan berlandaskan
yang baik dalam setiap pembelajaran
akhlakul karimah
- Memberikan dorongan serta motivasi
- Sekolah yang ramah, bersahabat dan
untuk selalu melakukan kebaikan pada
menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan
semua orang
- Sekolah yang senang, riang dan
- Menjalankan perilaku pro aktif dalam
menggembirakan
setiap kesempatan/pembelajaran
- Sekolah yang pro aktif
- Memberikan apresiasi pada setiap
perubahan baik yang dilakukan sekecil
apapun itu
- Sekolah yang kepala sekolah dan
- Jadikan sekolah sebagai rumah kedua
gurunya bisa mengedepankan potensi
- Melibatkan semua unsur pendidikan
dan prestasi anak
(guru-komite dan masyarakat) diajak
- Kepala sekolah dan guru kompak
berembuk untuk membuat
- Guru yang dekat dan sehati dengan
kesepakatan
murid
- Sarana dan prasarana yang mendukung
- Komunikasi dan interaksi yang baik
- Meningkatkan komunikasi dengan
antara semua pengelola pendidikan
semua pengelola pendidikan (guru,
murid, wali murid dan komite)
- Sekolah yang ramah, bersih,
menggembirakan, tertib dan disiplin
- Menggembirakan
- Menyusun strategi yang baru
- Suasana yang akrab antar warga sekolah - Kerja sama dan percaya pada rekan
- Memanfaatkan semua keahlian dan
kerja
kemampuan
- Menggunakan strategi dan cara baru
- Saling berbagi
dalam menghadapi tantangan baru
- Sekolah yang bersih
- Membangun budaya bersih
- Mempunyai suasana kerja yang kondusif
- Berkomunikasi dengan hati (membesarkan
hati)
- Sekolah yang bersih dan ramah anak
- Sekolah yang rindang dan sejuk
- Antara siswa dan guru terjalin komunikasi
dengan menerapkan 3 Sa
- Sekolah yang prestasinya meningkat
- Sekolah yang bersih fisik dan lingkungannya
- Penjelasan kepada siswa melalui
permainan/ilustrasi
- Sekolah yang agamis
- Mengajak rekan-rekan guru yang lain
- Sekolah yang memiliki warga sekolah yang
untuk ikut melakukannya setiap hari
sopan dan santun
- Sekolah yang berprestasi
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NAMA
22
MUSAROFAH
SDN JOJOGAN

23
PUJININGSIH
SDN DIENG

24
SITI RUKOYAH
SDN DIENG

25
ANA MAFTUHAH
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

26
SITI KHOLIFAH
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

KEBIASAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN DITINGGALKAN

- Memiliki pemimpin yang bisa/mampu
- Selalu ramah dan negmong kepada anak
memimpin sekolah
- Menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan agar lebih bahagia dalam
- Sekolah yang ramah anak
belajar
- Sekolah yang tertib dan disiplin
- Menciptakan sekolah yang ASRI
- Sekolah yang dapat memberi kebahagiaan
kepada warga sekolah
- Sekolah yang kondusif
- Sekolah yang menyenangkan, berprestasi dan
kreatif
- Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya
- Sekolah yang bersih
kebersihan dan dilanjutkan membiasakan
- Sekolah yang aman dan nyaman
diri menjaga kebersihan
- Sekolah yang bernuansa keagamaan
- Memuai kegiatan dengan senyuman dan
- Sekolah yang kondusif dan saling akrab
menciptakan kegembiraan
- Sekolah yang berprestasi
- Mengajak anak untuk shalat berjamaah
- Sekolah yang ramah
(setidaknya berdoa sesudah dan sebelum
KBM)
- Berusaha memaksimalkan kinerja kita
- Membiasakan tersenyum dan berjabat
tangan dan saling menyapa di lingkungan
sekolah maupun di masyarakat
- Lingkungannya bersih
- Menumbuhkan kesadaran kepada warga
sekolah untuk membuang sampah pada
- Suasana belajarnya menyenangkan
tempatnya
- Sekolah yang aman, nyaman
- Religius, ramah, akrab
- Mengembangkan kemampuan siswa sesuai
- Berprestasi
potensinya
- Menggunakan alat peraga
- Memberikan apresiasi kepada peserta didik
- Membiasakan diri dan warga sekolah untuk
berbuat kebaikan
- Membiasakan diri dan peserta didik untuk
sholat Dzuhur berjamaah
- Sekolah yang suasananya nyaman untuk
- Komunikasi yang baik dan lancar dengan
semua warga sekolah (guru, siswa, kepala
seluruh warga sekolah
sekolah, komite)
- Menjadi guru yang transformasional
- Mengembangkan potensi anak sesuai
- Masing-masing komponen sekolah saling
dengan bakat dan minat yang dimiliki anak
akrab dan komunikasi baik
- Berusaha merubah diri sendiri menjadi
- Adanya suasana yang merangsang guru
lebih baik dan menularkan aura positif
maupun siswa untuk memaksimalkan potensi
yang saya miliki dan saya kembangkan
yang dimiliki
- Suasana kegembiraan saat berada di
- Semua warga sekolah saling bekerja
sekolah
sama, saling percaya, saling membantu
dan saling memotivasi
- Menciptakan suasana sekolah yang
bersih
- Membangun kesadaran diri setiap
- Semua administrasi kelas lengkap
warga sekolah akan pentingnya
- Mempunyai prestasi alademik yang baik
kebersihan
- Mengerjakan administrasi kelas secara
bertahap
- Meningkatkan literasi di sekolah
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III.

TEMA PENGEMBANGAN SEKOLAH
1. Kualitas lingkungan fisik :
• Bersih
• Sehat
• Nyaman
• Sehat
• Rapi
• Indah
• Asri
2. Kualitas lingkungan sosial :
• Toleran
• Santun
• Berbagi
• Ramah anak
• Tertib
• Akrab
3. Kualitas moral :
• Agamis
• Santun
• Bertanggung jawab
• Jujur
4. Prestasi akademik
• Pelajaran makin lama makin baik

IV.

UMPAN BALIK

1. Kesan
1. Senang, gembira, terharu dengan semua yang disampaikan dalam diklat selama 3 hari
memberikan kami kesadaran, dorongan serta motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan
bermakna bagi semua orang
2. Menyenangkan
3. Senang karena mendapatkan ilmu dan pengalaman yang belum pernah didapatkan sebelumnya
4. Sangat baik sekali, Pak Raka sangat hebat, kuat berbicara, sukaria, penuh dengan materi yang
hebat
5. Apa yang telah diberikan berupa ilmu dan pengalaman sangat bermakna bagi saya untuk
diplikasikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat
6. Sangat menarik, fokus dan menyentuh hati bahkan dari hati kecil saya berkata “kenapa saya tidak
kenal IOA dari dulu
7. Pelatihan IOA ini sangat mengesankan, menarik, memotivasi saya untuk berubah, baik untuk saya
pribasi, keluarga maupun dunia pendidikan sesuai profesi saya
8. Setelah mengikuti ini saya terdorong untuk lebih maksimal lagi dalam mengajar. Tolong kegiatan
ini diadakan lagi. Terimakasih
9. Saya sangat terinspirasi dengan pelatihan ini yang menyebabkan saya bisa mengubah pola pikir
10

saya menjadi lebih positif
10. Pelatihan ini sangat menarik dan memberikan pengalaman belajar secara langsung dan nyata,
sehingga saya dapat merenung sambil bergembira
11. Dengan danya pelatihan IOA ini saya merasa bahwa saya menyadari akan pentingnya memimpin
diri sendiri sebelum memimpin orng lain. Membuka piiran saya untuk lebih memajukan
sekolah/dunia pendidikan dengan menebarkan kebaikan
12. Menjadikan saya sadar apa yang menjadi kesalahan saya dan menjadi bahan renungan untuk
menjadi lebih baik lagi
13. Sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini mengubah pola pikir saya dan sikap saya
untuk menjadi lebih baik lagi
14. Sangat menyenangkan, mengena dihati bukan hanya tentang pengetahuan (otak) tetapi kita
dapat pelajaran bahwa hati kunci keberhasilan
15. Pelatihan ini sangat baik dan saya baru menemukan satu kali ini nara sumber yang cukup kumplit
semuanya
16. Sangat melegakan hati dan menambah pengetahuan untuk pengembangan anak didik
17. Surprise……. Karena materi dan penyajian materi disampaikan dengan metode yang
menggebirakan dan mengesankan
18. Sangat baik, bisa diterapkan di sekolah, diri sendiri dan orang lain
19. Hal yang sangat mengesankan dalam pelatihan ini adalah “kebaikan”. Dengan menumbuhkan
kebaikan maka sikap kepemimpinan, sikap pro aktif akan muncul dengan sendirinya. Ilmu yang
sangat bermanfaat untuk diri saya yang dapat saya sampaikan kepada orang lain. Mentor yang
hebat dan menyenangkan
20. Aku sangat beruntung bisa ikut pelatihan. Semoga bisa bermanfaat pada orag lain. Semoga aku
bisa berubah lebih baik
21. Sangat bermakna, sangat menyenangkan, mendapatkan ilmu yang baru yang bisa menumbuhkan
inovasi baru di tempat kerja
22. Menyadarkan saya bahwa esensi guru tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan saja,
tetapi justru lebih kepada pendekatan hati agar berdampak pada perubahan yang positif,
inspiratif, bermakna dan berkelanjutan agar dapat melahirkan banyak kebaikan
23. Sangat senang karena memperoeh ilmu yang belum pernah saya peroleh untuk menjadi orang
yang lebih baik lagi dan ilmu ini akan saya aplikasikan dalam hidup sehari-hari
24. Pelatihan ini sangat menarik dan mengena di hati. Pelajaran yang kita dapat sangat luar biasa,
mata hati dan pikiran kita menjadi terbuka. Secara pribadi sangat menyentuh hati dan mengubah
pola pikir dan kepribadian untuk menjadi lebih baik
25. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, saya merasa bangkit dari tidur saya yang
panjang………terima kasih
26. Saya menjadi sadar ternyata banyak hal yang sebaiknya dan harus saya lakukan, juga banyak hal
yang harus saya tinggalkan untuk memperbaiki diri sendiri dan juga untuk pendidikan
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2.

Secara Umum :

a.

Substansi Pelatihan
Istimewa
Sangat Baik
16
10

Baik
-

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

b.

Cara Penyajian
Istimewa
Sangat Baik
8
17

Baik
1

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

c.

Organisasi Penyelenggara
Istimewa
Sangat Baik
12
12

Baik
2

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

3.

Tiga hal yang paling penting yang anda pelajari selama pelatihan ini:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•
•
•
•

Mentalitas berkelimpahan
Semakin berbagi semakin kaya
Pentingnya menyadari bahwa manusia adalah 1,6% dan 98,4% simpanse
Perlu menyadari bagaimana cara menyadari 1,6%

•
•
•

Memunculkan kebaikan yang ada pada diri kita sendiri
Keberhasilan bersumber pada kebaikan
Menciptakan suasana gembira akan meringankan beban kerja kita

•
•
•

Sikap pro aktif
Kebaikan kunci keberhasilan
Komunikasi kunci perbaikan

•
•
•

Permainan – menantang untuk menemukan sesuatu yang akan kami kembangkan dalam
proses belajar mengajar
Materi – tidak baru tapi dengan setingan berbeda membangkitkan semangat
Penyaji – luar biasa

•
•
•

Kebaikan kunci keberhasilan
Sikap pro aktif dalam menghadapi tantangan jaman
Membentuk manusia yang manusiawi

•
•
•

Kebaikan
Motivasi
Semangat/makna kehidupan sejati

•
•
•

Mengubah pendidikan membutuhkan proses belajar tahap demi tahap
Perbaikan harus dimulai dari diri sendiri
Tidak ada keberhasilan tanpa kebaikna
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

•
•
•

Kehidupan bermakna
Pro aktif
Pendekatan transformasional

•
•
•

Berbagi
Kebersamaan
Bermakna

•
•
•

Kunci keberhasilan adalah kebaikan
Menghadapi tantangan baru harus dengan cara baru
Kita harus bisa memimpin diri sendiri dan bersikap pro aktif

•
•
•

Pentingnya memimpin diri sendiri
Kebaikan adalah kunci kesuksesan
Menjadi guru yang pro aktif dan pemimpin yang transformasional

•
•
•

Kebaikan kunci menuju sukses
Kepemimpinan dengan rendah hati
Pembangunan kualitas moral di semua kalangan

•
•
•

Sikap pro aktif
Kepemimpinan transformasional
Menjadikan pendidikan untuk kehidupan yang bermakna

•
•
•

Memiliki mental berkelimpahan
Kebaikan merupakan kunci keberhasilan
Memiliki jiwa pro aktif dan transformasional

•
•
•

Permainan bagus, menantang dan menyenangkan
Materi yang disajikan mudah untuk dicerna
Konsep yang diajarkan mengena

•
•
•

Menggugah hati untuk berpikir
Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
Lebih memajukkan anak didik

•
•
•

Tidak ada keberhasilan tanpa kebaikan dan perbaikan
Paradoks berbagi, semakin berbagi semakin berkelimpahan
Hindari sikap re aktif dan mulai bersikap pro aktif, dan mulai dengan pendekatan
transformasional

•
•
•

Kebaikan
Kepemimpin
Pendidikan sejati
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

4.

•
•
•

Kerja sama
Menjadi guru yang transformasional
Menjadi pemimpin yang pro aktif

•
•

Kepemimpinan yang sejati
Bertanggung jawab

•
•
•

Hidup bermakna
Ciri-ciri guru yang transformasional
Strategi perubahan

•
•
•
•

Perubahan yang dimulai dari diri sendiri
Paradigma hal baru harus diselesaikan dengan cara baru
Kebaikan kunci keberhasilan
bersyukur

•
•
•

Berlatih menjadi orang yang lebih bijak dan lebih bermakna
Tertib waktu karena tidak ada waktu sedikitpun yang terbuang
Menghargai orang lain tanpa pilih kasih

•
•
•

Sebelum kita mengubah lingkungan dan orang lain kita harus bisa mengubah dan memimpin
diri sendiri
Jadilah orang yang berpikiran terbuka
Kebaikan adalah kunci keberhasilan

•
•
•

Kepemimpinan transformasional
Komunikasi kunci perbaikan
Kebaikan kunci keberhasilan

•
•
•

Semua orang harus bisa memimpin diri sendiri
Apresiasi sekecil apapun itu sangat penting
Menjadi tahu dan menyadari apa yang sebaiknya di lakukan dan apa yang harus ditinggalkan

Saran :

1. Agar leih bermakna dan bermanfaat pelatihan ini harus dilanjutkan
2. Teruslah menebar kebaikan melalui pelatihan seperti ini karena banyak memberi manfaat
3. Pelatihan transformasional untuk pendidik ini agar tetap diadakan dan dilanjutkan untuk
memajukan pendidikan di Kejajar
4. Ulangi lagisemoga pelatihan ini bisa diteruskan pada guru yang lain, kepala sekolah, pengawas
maupun pemangku kepentingan di dunia pendidikan
5. Pelatihan ini jangan berhenti di suatu tempat saja
6. Saya ingin terus belajar bersama IOA, jangan sesekali tetapi lebih intens lagi
7. Perlu diadakan pelatihan semacam ini lagi. Akan menularkan dan mengembangkan pelatihan ini di
tiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo agar pendidikan di Wonosobo menjadi lebih baik
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8. IOA membuat kita lebih semangat dan bermakna tolong jangan berhenti sampai disini
9. Ke depan untuk dapat ditindak lanjuti
10. Pelatihan kepemimpinan ini disebarluaskan, tidak hanya dikalangan/di ranah pendidikan saja
tetapi di lingkup pemerintah desa
11. Pelatihan seperti ini mohon untuk selalu diadakan agar dapat memberi aura positif dan
memotivasi kami sebagai guru untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi
12. Terus adalakn pelatihan sejenis di berbagai sektor adan adakan pelatihan lanjutan untuk
kesempurnaan pribadi manusia
13. Semoga terus lebih baik
14. Bukan hanya 3 hari pelatihan ini saja, tetapi masih ada hari lain untuk penguatan terhadap kita
semua. Bukan hanya dewan guru saja tetapi warga sekolah (komite, wali murid, karyawan)
mengikuti pelatihan ini
15. Mohon dipertahankan dan dikobarkan pelatihan semacam ini
16. Kegiatan ini terus dilanjutkan karena dapat meningkatkan mentalitas kerja
17. Kalau bisa pelatihan ini tidak hanya untuk guru tetapi untuk karyawan /TU dan lain-lain
18. Diklat IOA ini harus berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang cepat di dunia pendidikan
19. Bagus sekali, mohon untuk dilanjutkan
20. Lanjutkan
21. Agar ditampilkan pembelajaran yang baik
22. Sering-sering diadakan pelatihan seperti ini dan SEMANGAT MENGINSPIRASI !!!!!!
23. –
24. Kegiatan yang sangat luar biasa. Teruslah menebar kebaikan
25. Perbanyak pelatihan-pelatihan serupa
26. Terimakasih Pak Raka, Ibu Lanny, Ibu Andri, Ibu Tanti…..pelatihan yang sangat luar biasa.
Pelatihannya di tambah dengan nyanyi-nyanyi supaya peserta aktif dan tidak mengantuk
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Rekaman Hasil Pelatihan
Angkatan 8
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
UNTUK GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KEJAJAR

Kejajar, 25, 26, 27 Agustus 2018
Kerjasama antara :
Yayasan Lari Nusantara
Indonesian Overseas Alumni
Masyarakat Pendidikan Sejati
&
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo

Daftar Isi

I.

Rencana Pengembangan Pribadi

1

II.

Rencana Pengembangan Sekolah

6

III.

Tema Pengembangan Sekolah

12

III.

Umpan Balik

12

I.

RENCANA PENGEMBANGAN PRIBADI
NAMA

1
MISMAN
SDN KEJAJAR

-

2
ARIKA WULANSARI
SDN KEJAJAR

-

3
SURIP
KOMITE SDN KEJAJAR

-

4
KHUSNUL KHOLIFAH SDN PATAKBANTENG 5
ILMIYAH
SDN PATAKBANTENG -

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Disiplin dalam menjalankan tugas
maupun dalam kehidupan sehari-hari
Saya akan mengembangkan kebiasaan
tersenyum kepada siapa saja
Sabar dalam menghadapi anak didik di
sekolah
Bersikap ramah kepada siapapun
Disiplin saat berangkat ke sekolah
Menjaga kebersihan di rumah dan di
sekolah
Semangat untuk menjadikan siswa yang
belum bisa menjadi bisa
Membangun komunikasi yang baik
dengan siswa dan orang tuanya
Ramah dengan siswa
Sabar dalam menghadapi siswa yang
mempunyai kemampuan di bawah ratarata
Disiplin
Ramah, murah senyum, salam[sapa baik
dengan keluarga maupun dengan
masyarakat
Silih asih, silih asah, asuh (manfaat
untuk banyak orang, saling mendukung
Berkomunikasi
Selalu bersyukur
Menjaga kebersihan
Selalu berusaha untuk maju
Optimis dalam segala sesuatu
Tidak mudah menyerah
Selalu bergembira dalam menjalankan
apapun
Toleransi
Disiplin
Mengutamakan kepentingan bersama
Memperbaiki suasana kerja
Memperbaiki strategi pembelajaran
Ramah kepada anak didik
Menebar kebaikan
Memberikan apresiasi kepada anak didik

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Suka marah-marah
- Meninggalkan sikap/kebiasaan
sombong
- Egois/mementingkan diri sendiri

- Malas saat menjumpai siswa yang
susah di atur
- Terlambat datang ke sekolah
- Tidak sabar saat mengajar di kelas
- Tergesa-gesa saat menelateni siswa di
kelas

- Kurang disiplin
- Egois

-

Mudah menyerah
Tidak mendengarkan teman
Egois
Kurang percaya terhadap teman

-

Egois
Kurang disiplin
Kurang peka terhadap keadaan sekitar
Kurang memperhatikam hal-hal kecil
di dalam kelas
- Suasana kelas yang kurang
menggembirakan
- Banyak bicara hal yang kurang
bermanfaat
- Suudzon (buruk sangka) terhadap
sesuatu hal)

1

NAMA
6
SURYONO
SDN JOJOGAN

7
ANTON RUBIYANTO
SDN CAMPURSARI

8
NUR CAHYANTI
SDN 2 BUNTU

9
SALAMATUTS
TSANIYAH
SDN 1 PARIKESIT

-

10
EKA AGUSTIYANI
SDN 1 PARIKESIT

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Senantiasa bersyukur
Optimis
Mau mencoba
Tidak mudah menyerah
Tidak mudah mengeluh
Tidak bersikap egois
Mau menerima kritik dan saran
Senantiasa berbagi
Lebih peduli
Lebih disiplin
Bekerja keras
Menjadi pribadi yang menyenangkan
Lebih bermanfaat untuk orang lain
Senang dalam, menjalani profesi sebahgai
guru
Optimis dalam menghadapi tantangan
Ramah ketika bertemu orang lain
Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah
Melaksanakan pembelajaran yang baik
Mengapresiasi kebaikan orang lain
Menjadi lebih disiplin dan bertanggung
jawab
Memberi teladan yang baik kepada sesama
Memberikan apresiasi
Percaya diri
Kreatif
Murah senyum
Tidak memviralkan keburukan orang lain
Mudah memaafkan yang menyakiti hati
Tidak mudah menuduh/menyimpulkan
kesalahan orang lain
Menjaga perasaan orang ain dengan
mengontrol lisan
Berbagi/menebar kebaikan
Berfikir positif
Meminta maaf
Semangat
Memberi apresiasi terhadap orang di sekitar
Menebar kebajikan dimanapun dan
kapanpun
Disiplin dalam segala hal
Menjadi pribadi yang lebih kreatif

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Lupa bersyukur
Pesimis
Malas mencoba
Mudah menyerah
Mudah mengeluh
Egois, apatis
Keras kepala
Tidak mau berbagi
Kurang disiplin
Kerja semaunya
Melakukan hal yang kurang bermanfaat
Penakut

- Malas untuk memulai pekerjjaan
- Menunda pekerjaan yang bisa dilakukan
hari ini
- Emosional

-

Mudah putus asa
Mementingkan diri sendiri
Mudah terpancing emosi
Tidak semangat

-

Mudah marah/tersinggung/kecil hati
Berbicara menyakiti orang lain
Terlalu berharap atas kebaikan orang lain
Menyimpan sakit hati kepada orang lain

- Menunda-nunda pekerjaan
- Terlambat datang
- Mudah tersinggung/kecil hati

2

NAMA
11
FALIHAH
SDN 1 PARIKESIT

-

12
NUR FAIZAH
SDN 2 PARIKESIT

-

13
ARIS SUPRIYADI
SDN 1 SERANG

-

14
SITI NURJANAH
SDN 2 SERANG

-

15
ABDUL KADIR
SDN 1 SIGEDANG

-

-

-

16
MARYANA ULFAH
SDN 1 SIGEDANG

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Menjadi pribadi yang terbuka
Berfikir positif terhadap setiap hal yang
terjadi
Menjadi pendidik yang dapat menuntun
siswa menjadi orang yang berguna
Lebih taat beribadah
Bekerja keras
Peduli terhadap orang di sekitar kita
Memperbaiki sikap dan tingkah laku yang
kurang baik
Memotivasi orang untuk menjadi lebih baik
Menanamkan karakter yang baik kepada
anak didik
Mendisiplinkan anak-anak untuk
menjalankan tanggung jawabnya, seperti
:menjalankan ibadah
Membuat target bersama antara anak didik
dan saya untuk kemajuan bersama
Memberikan apresiasi atas hal-hal baik anak
didik, bukan hanya prestasi akademiknya saja
Memperbaiki segala sikap yang kurang baik
Menjadi contoh yang baik untuk masyarakat
disekitar tempat tinggal maupun di tempat
tugas
Menggali potensi yang ada pada diri sendiri
Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang
lain
Disiplin dan menghargai waktu
Saling percaya dengan memberikan
kesempatan pada suatu pekerjaan
Ramah/santun
Peduli lingkungan dengan menjaga
kebersihan
Mengajar dengan penuh semangat dan
menggembirakan
Menyemangati siswa yang belum berhasil
dan tetap memberi apresiasi
Memberikan komentar yang bagus pada
jawaban yang benar dan membiarkan tanpa
coretan pada jawaban yang salah
Memberikan hidup yang bermakna bagi
semua orang dan diri sendiri
Lebih rajin dalam segala hal
Lebih disiplin dalam menjalani kehidupan
Mudah tersenyum kepada semua orang
Merubah diri sendiri menjadi lebih baik
Menciptakan suasana yang
menggembirakan
Selalu berbagi kebaikan
Lebih bersemangat

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Mudah menyerah
Egois dan memaksakan kehendak
Tidak disiplin baik di rumah maupun di
lingkungan kerja
Berbicara tidak sopan
Malas beribadah
Kurang peduli terhadap orang lain

- Kurang mendengar apa yang dimaui anak
- Egois
- Mau menang sendiri

-

Perilaku kurang disiplin
Membandingkan kemampuan seseorang
Acuh tak acuh terhadap pekerjaan
Meremehkan orang lain
Tinggi hati

- Kurang menghargai waktu
- Mudah puas (merasa aman) dengan yang
sudah ada
- Kurang peduli dengan keadaan di sekolah
- Meremehkan kebaikan orang sekecil
apapun
- Kurang peduli terhadap kegagalan siswa
- Kurang disiplin/kurang tepat waktu
- Tidak telaten
-

Kurang disiplin
Membeli barang yang kurang berguna
Pesimis
Sering marah-marah
Menunda untuk berbuat baik
Kurang peduli terhadap semua orang
Menunda-nunda pekerjaan
Berfikir buruk kepada orang lain

3

NAMA
17
ARINA MUSAROFAH
SDN 1 SIKUNANG

-

18
NOVIA LAILI N.R
SDN SIKUNANG

-

19
SITI MUTMAINAH
SDN 2 SURENGEDE

20
SUPARDI
SDN 2 SURENGEDE

-

21
FEBRINA UB
SDN 3 SURENGEDE
22
RUSMIYATI
SDN 1 TAMBI

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Lebih peduli terhadap keluarga, rekan
kerja, anak didik dan masyarakat
Membiasakan murah senyum terhadap
siapapun, kapanpun dan dimanapun
Disiplin
Menciptakan suasanan gembira
Selalu optimis
Berbagi kebaikan setiap hari
Lebih bersemangat dalam setiap
keadaan
Selalu mengembangkan kemampuan
yang dimiliki
Memberi dan melakukan contoh
kebaikan dimulai dari diri sendiri
Ikhlas melaksanakan tugas, baik dalam
keluarga maupun di sekolah
Tidak banyak mengeluh
Bertanggung jawab melaksanakan tugas
Membangun kerja sama dengan rekan
kerja
Menghargai pendapat dan kemampuan
orang lain
Menjadi orang yang disenangi baik
dalam lingkungan keluarga, maupun
lingkungan kerja
Selalu tersenyum
Percaya diri
Membiasakan untuk memberikan apresiasi
Membuka komunikasi yang baik dengan
murid-murid
Mudah memaafkan
Mengucapkan syukur dan berterimakasih
Jujur
Mengapresiasi kebaikan sekecil apapun
Menghargai prestasi
Menciptakan suasana nyaman, aman dan
menyenangkan
Lebih peduli terhadap lingkungan sekolah
Lebih bersahabat dan komunikatif dengan
siswa
Kerja keras untuk mencapai tujuan
Menjaga kebersihan
Memberikan apresiasi kepada siswa dalam hal
kebaikan sekecil apapun
Membiasakan siswa untuk bisa mengucapkan
terimakasih dan maaf
Memperbaiki cara mengajar
Membuat kelas lebih bersih dan
menyenangkan
Membuat kelas ebih antusias
Membuat KBM kelas lebih hidup

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Membatasi kemampuan diri
Pesimis
Menunda pekerjaan
Menunda kebaikan
Kurang disiplin
Kurang pedui terhadap orang lain
Egois
Melakukan hal-hal yang tidak berguna

-

Mengeluh dalam banyak hal
Suka mengulur-ulur waktu
Egois dan tidak menghargai orang lain
Mencari dan membicarakan
kekurangan/kejelekan orang lain

-

Emosional
Mudah putus asa ketika gagal
Sering mengungkit kesalahan
Mudah menghakimi diri

- Kurang perhatian terhadap siswa
- Masalah keluarga sering terbawa ke
sekolah
- Kurang disiplin
- Kurang mengapresiasi siswa

-

Kurang memberikan perhatian kepada
siswa
- Kurang terbuka kepada orang lain
- Egois, lebih menginginkan apa yang kita
sampaikan harus diterima
- Meninggalkan kebiasaan yang kurang baik
dalam mengelola kelas

4

NAMA
23
ASTUTI
NURCHOIRIYAH
SDN 1 TAMBI

24
USA ASTAJAYA
SDN DIENG
25
INDAH WIDYANA
SDN DIENG

-

26
IMRON ROSADI
SDN SEMBUNGAN

-

27
LUTHFIANA AZIZAH
SD MA’ARIF TIENG

-

28
FAUZATUL RESTIANA
SD MA’ARIF TIENG

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Lebih disiplin
Memberi teladan/contoh yang baik
Jujur
Percaya diri
Memotivasi
Berkarakter, semangat
Kerja keras
Tanamkan kebaikan
Rela berkorban
Optimis
Semangat
Penuh dedikasi
Membuat hijau lingkungan sekolah
Tidak bosan dalam mengingatkan anak dalam
hal kebersihan
Kreatif dalam KBM karena tidak idealnya alat
peraga di sekolah
Memberikan apresiasi
Bijaksana dalam menyelesaikan masalah
Mempelajari kesulitan belajar siswa
Menyampaikan pembelajaran dengan cara
yang menyenangkan
Melayani siswa secara individu, karena setiap
individu berbeda dan unik
Menanamkan kebaikan dalam diri dan
lingkungan sekitar
Disiplin
Lebih berani mengemukakan pendapat
kreatif
Mengajar anak didik dengan sabar
Tidak membeda-bedakan antara peserta didik
Menanamkan karakter yang baik
Membuat pembelajaran yang menyenangkan
Mengajak anak untuk selalu menjaga
kebersihan
Memotivasi peserta didik untuk selalu berbuat
kebaikan
Menanamkan budaya bersalaman dengan
sesama teman maupun para guru
Lebih rajin dan disiplin dalam hal apapun
Memberi apresiasi pada semua hal
Berubah muai dari diri sendiri dan berubah
lebih baik
Membuat siswa bahagia dalam belajar
Merubah diri menjadi orang yang berkarakter
baik dan memberi contoh pada lingkungan
Lebih bersemangat dalam menjadi orang yang
bermakna
Menjadi orang yang senang berbagi

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Pesimis
Tidak semangat
Mementingkan diri sendiri
Tidak disiplin
Tidak tertib waktu

- Tidak tepat waktu datang ke sekolah
- Sering mengeluh karena jauhnya jarak dari
rumah ke sekolah
- Mengabaikan sekecil apapun potensi
anak
- Kurang peduli terhadap siswa yang
justru memerlukan perhatian kita
- Membatasi siswa dalam berkreasi
sesuai dengan keinginan mereka
- Mementingkan ego bahwa mereka
harus seperti pemikiran saya sendiri
-

Malas
Menyepelekan orang lain
Acuh tak acuh
Kurang komunikasi
Suka begadang
Menilai peserta didik hanya dari sisi
kejelekkan dan kesalahannya saja

- Berpikir buruk dengan apapun yang
belum terjadi
- Berbuat hal yang buruk
- Malas
- Tidak mau bebrbuat kebaikan karena
merasa tidak dihargai
- Menyepelekan orang lain
- Meremehkan kemampuan sendiri

5

NAMA
29
AGUS WIKIANTO
KOMITE
SD MUHAMMADIYAH
TIENG
30
HARMAWAN
SD MUHAMMADIYAH
TIENG
31
M. IMAMUL
WATHONI
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

II.

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Berbagi kebaikan pada setiap orang
Komunikasi yang baik
Menjaga kedisiplinan dalam segala hal
Siap menerima tantangan untuk
kemajuan
Berguna untuk umum dan keluarga
Menjadi pemimpin yang bijak
Mengapresiasi setiap kebaikan, sekecil
apapun
Selalu optimis dalam menghadapi
tantangan
Memulai kebaikan dari diri sendiri
Berbagi keberhasilan dan kebahagiaan
Berkomitmen dalam berbuat baik
Kebersamaan dengan setiap orang untuk
mencapai keberhasilan
Memberi dan menerima keberagaman
semua orang
Berkarakter baik

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Egois
Tidak mau berbagi dengan orang lain
Sifat sombong
Sifat serakah

- Berhenti membatasi diri dalam
kebaikan
- Melihat sesuatu dari sisi negatif
- Membeda-bedakan manusia
- Kebiasaan atau karakter yang tidak
baik

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

1
MISMAN
SDN KEJAJAR

- Sekolah yang maju, aman, tertib, indah,
rapi dan bersih

- Saya akan memulainya diri diri sendiri
kemudian siswa-siswi untuk selalu
berbuat baik dan menjaga kebersihan
sekolah

2
ARIKA WULANSARI
SDN KEJAJAR

-

Semua warga sekolah saling menghargai
dan menghormati tugas masing-masing
Sekolah yang bersih, rapi dan bebas dari
polusi
Sekolah yang nyaman dan
menggembirakan bagi semuanya

- Saling memberi motivasi kepada tugas
masing-masing individu
- Menciptakan iklim yang
menyenangkan dimulai dari hubungan
antar guru, karyawan dan warganya

Warga sekolah selalu saling sapa,
senyum dan salam
Berprestasi baik di bidang akademik

- Warga sekolah supaya meningkatkan
pembelajaran, pengembangan diri,
kerja sama dan pendidikan
berkarakter
- Memberi contoh kepada anak didik
dalam kehidupan sehari-hari

-

3
SURIP
KOMITE SDN KEJAJAR

-

4
KHUSNUL KHOLIFAH SDN PATAKBANTENG -

Menjaga kebersihan
Berperilaku sopan-santun
Mau menjaga nama baik sekolah
Prestasi yang baik
Sekolah yang nyaman

6

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

5
- Sekolah yang memiliki pemimpin yang
transformasional
ILMIYAH
SDN PATAKBANTENG - Sekolah yang menyenangkan
- Keakraban sesama tenaga pendidik dan
pemimpin
- Sekolah yang memiliki daya dukung yang
mencukupi
- Berhubungan baik dengan lembagalembaga yang ada di masyarakat
6
- Sekolah yang memiliki suasana yang akrab
- Sekolah yang suasananya menyenangkan
SURYONO
- Sekolah yang memiliki pemimpin yang
SDN JOJOGAN
transformasional
- Sekolah yang mampu menjadi kebanggan
masyarakat dengan prestasi yang baik
- Sekolah yang mempunyai hubungan yang
baik dengan seluruh stakeholder
7
- Sarana dan prasarana nya memadai
- Bersih lingkungannya dan nyaman
ANTON RUBIYANTO
- Berprestasi akademik maupun non akademik
SDN CAMPURSARI
- Warga sekolahnya terampil dan berkarakter

8
NUR CAHYANTI
SDN 2 BUNTU

- Sekolah yang mengutamakan keberhasilan
budi pekerti
- Sekolah yang membuka komunikasi dengan
wali murid
- Sekolah yang ramah anak dan ramah
lingkungan
- Sekolah yang aman dan nyaman

9
SALAMATUTS
TSANIYAH
SDN 1 PARIKESIT

- Bersih
- Penuh kegembiraan
- Semua warga sekolah saling mendukung
tanpa memikirkan diri sendiri
- Tidak saling menjatuhkan orang lain
- Kenyamanan batin dengan saling menutupi
kekurangan antara satu dengan yang lain
- Rekan kerja yang bersahabat dan saling
mendukung
- Lingkungan yang bersih
- Kenyamanan lahir dan batin

10
EKA AGUSTIYANI
SDN 1 PARIKESIT

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Memperbaiki hal-hal kecil yang ada
pada diri sendiri
- Menciptakan suasana yang
menyenangkan
- Melibatkan masyarakat dan lembagalembaga yang ada dalam kegiatan di
sekolah
- Menjalin komunikasi yang baik dengan
semua orang
- Memperbaiki hal-hal yang kecil dimulai
dari diri sendiri
- Menciptakan suasana yang
menyenangkan
- Menciptakan kekeluargaan yang harmonis
- Kerja keras, kerja tuntas dan bermartabat
- Bekerja sama dengan seluruh stakeholder
- Mengajak dan berkomunikasi dengan
semua warga sekolah
- Menggali dan mengembangkan seluruh
potensi yang ada
- Mengimplementasikan budaya yang
kondusif dengan kepemimpinan
transformasional
- Menerapkan pendidikan karakter
- Menyediakan buku komunikasi dengan
wali murid
- Membiasakan salam, sapa, sopan dan
santun dan mengajarkan anak untuk selalu
membuang sampah pada tempatnya
- Tidak membedakan/memberi jarak antara
siswa dan guru-guru, selalu terbuka jika
ada siswa yang ingin berkonsultasi
- Terbuka
- Saling memahami
- Tidak mementingkan diri sendiri
- Saling menghormati

- Mengajak kerja sama orang tua murid
untuk menanamkan hidup bersih, sehat
dimulai dari rumah
- Menghormati satu sama lain
- Saling toleransi

7

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

11
FALIHAH
SDN 1 PARIKESIT

- Siswa bersalaman kepada guru dan teman
lain setelah selesai melaksanakan upacara dan
tiap bertemu dengan guru atau teman
- Siswa menghormati guru
- Kerja sama antar guru yang baik
- Prestasi siswa selalu meningkat
- Mempunyai siswa yang mampu bersaing di
masyarakat

12
NUR FAIZAH
SDN 2 PARIKESIT

- Sekolah yang aman, nyaman dan
menyenangkan
- Sekolah yang bisa memberi output siswa
yang berakhlak, beriman dan berprestasi
serta siswa yang pedui
- Prestasi secara akademik maupun non
akademik bisa menunjukkan grafik yang
meningkat

13
ARIS SUPRIYADI
SDN 1 SERANG

- Memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas
- Memiliki sarana dan prasarana yang
memadai
- Memiliki tenaga pendidik yang
mempunyai dedikasi dan loyalitas yang
tinggi
- Stakeholder yang mendukung
- Strategis penataannya
- Mampu berprestasi
- Bersih dan nyaman
- Ramah anak
- Ramah lingkungan
- Kondusif

14
SITI NURJANAH
SDN 2 SERANG

15
ABDUL KADIR
SDN 1 SIGEDANG

- Sekolah yang bersih, aman dan nyaman
serta sehat
- Banyak memperoleh prestasi
- Kekeluargaan yang solid
- Kerja sama sekolah, komite dan wali
murid yang harmonis
- Output siswa nya soleh dan solehah,
pintar dan berhasil meraih cita-citanya

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Mengajak siswa membiasakan berjabat
tangan dengan guru dan teman
- Melakukan pendekatan dari hati ke hati
- Memulai dari diri sendiri, mengajak rekan
dengan memberi contoh
- Kretaif dalam mencari metode
pembelajaran dan menyesuaikan dengan
keadaan siswa, materi pembelajaran dan
lingkungan
- Mengajak siswa melihat persaingan hidup
di luar sekolah dengan cara yang menarik
- Semua stakeholder harus
berkomunikasi dengan baik, bekerja
sama, berkomitmen, saling menjaga
dan selalu menebar kebaikan
- Memprioritaskan pendidikan karakter
tanpa mengesampingkan pendidikan
yang bersifat kompetensi
- Secara bersama-sama komponen
sekolah harus berusaha secara
maksimal dan menyadari bahwa tiap
orang memiliki kesempatan dan
kemampuan yang sama
- Melakukan kerja sama dengan semua
komponen yang ada untuk
membangun sekolah
- Mengikuti diklat dan penataran bagi
tenaga pendidik untuk pengembangan
mutu
- Menciptakan inovasi pembelajaran
untuk prestasi sekoah
- Membudayakan budaya bersih dimulai
dari diri sendiri
- Saling memberi salam, sapa dan
senyuman
- Membuat hijau lingkungan sekolah
- Menjags toleransi dan kekeluargaan
- Menanamkan kesadaran kebersihan
dan membudayakan “lihat sampah,
ambil, buang”
- Meningkatkan kepedulian kepada
warga sekolah dengan simpati dan
empati
- Menempa potensi siswa dengan
berbagai latihan
- Saling memberi masukan untuk
kebaikan
- Menanamkan berbuat kebaikan

8

NAMA
16
MARYANA ULFAH
SDN 1 SIGEDANG

17
ARINA MUSAROFAH
SDN 1 SIKUNANG

18
NOVIA LAILI N.R
SDN SIKUNANG

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Suasana sekolah yang menggembirakan
- Lingkungan yang nyaman, damai dan
tentram
- Teman-teman yang nyaman
- Prestasi siswa yang lebih maju
- Kerja sama yang baik
- Mencetak generasi yang berguna dan
bermakna
- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang nyaman
- Sekolah yang tertib, disiplin,
menggembirakan
- Adanya kerja sama yang baik antara
kepala sekolah, guru, karyawan, komite,
wali murid dan siswa
- Mencetak generasi (siswa) yang
bermakna
- Sekolah yang dapat memberikan
apresiasi terhadap semua warga sekolah
- Bersih, indah dan nyaman
- Memiliki sisa yang berkarakter baik
- Memiliki tim yang bisa di ajak kerja sama
dan maju bersama
- Memiliki tim yang akrab agar suasana
sekolah nyaman

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
-

Pembelajaran yang menyenangkan
Membudayakan hidup disiplin
Tidak meremehkan orang lain
Menerapkan pembelajaran lebih
bermakna
- Mengajarkan kebaikan kepada semua
orang
- Menggugah semangat belajar
- Menerapkan budaya hidup bersih
- Berusaha menjadi warga sekolah yang
paham akan kebutuhan setiap anggota
sekolah
- Menanamkan karakter yang baik
kepada siswa
- Menggugah semangat belajar siswa

-

19
SITI MUTMAINAH
SDN 2 SURENGEDE

20
SUPARDI
SDN 2 SURENGEDE

- Sekolah yang nyaman, kekluargaan
- Sekolah yang mengutamakan keberhasilan
budi pekerti
- Sekolah yang membuka komunikasi dengan
wali murid dan lingkungan
- Sekolah yang menerapkan keramahan
dengan murid maupun lingkungannya
-

-

Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
Sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar Sekolah yang ramah lingkungan
Bebas dari asap rokok dan narkoba
Sekolah yang berprestasi dan bermartabat
-

Membudayakan hidup bersih mulai
dari hal-hal yang kecil, menanam
bunga di lingkungan sekolah
Memberi teladan dan membiasakan
diri dan siswa untuk berbuat baik
Tidak egois, saling pengertian, bekerja
sama memajukan sekolah
Membiasakan ketertiban antar satu
dengan yang lain, komunikasi yang
baik antar tim
Membiasakan memberi rasa bahagia
Membiasakan berlaku baik sekecil apapun
membawa kebahagiaan
Menciptakan keterkaitan batin dengan
murid-murid lewat senyuman, salam dan
sapaan kepada mereka
Menerapkan rasa aman kepada anak
dengan lebih pedui kepada mereka
Menjaga kebersihan sekolah
Menjaga hal-hal yang dapat mengganggu
kenyamanan dan keamanan lingkungan
sekolah
Menanam bungan dan merawatnya
Sosialisasi bahaya rokok dan narkoba
Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan
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NAMA
21
FEBRINA UB
SDN 3 SURENGEDE

22
RUSMIYATI
SDN 1 TAMBI

23
ASTUTI
NURCHOIRIYAH
SDN 1 TAMBI
24
USA ASTAJAYA
SDN DIENG
25
INDAH WIDYANA
SDN DIENG

26
IMRON ROSADI
SDN SEMBUNGAN

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Sekolah yang mempunyai taman atau tempat
bermain anak
- Sekolah yang mempunyai fasilitas literasi yang
memadai
- Sekolah yang warga sekolahnya saling akrab,
menyenangkan, hangat dan penuh kasih
sayang
-

Sekolahnya bagus dan sehat
Sarana dan prasarananya ada
Mushola dan perpustakaannya ada
Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6
lengkap
Semua kelas bersih dan indah
Alat peraga tersedia di tiap kelas
Bersih
Sejuk dan nyaman
Kondusif
Berprestasi
Menggembirakan
Komunikatif
Tiap siswa mengerti sopan santun
Saling menghormati
Bersih

- Mampu mencetak peserta didik yang
memberi manfaat minimal bagi diri
sendiri, secra umum untuk masyarakat
luas
- Mampu merubah produk yang awalnya
kurang baik menjadi produk yang
membanggakan
- Sekolah yang mampu menumbuhkan
karakter baik pada setiap peserta didik
- Sekolah yang mampu melaksanakan
sistem KBM yang
menggembirakan/menyenangkan
- Sekolah yang memiliki sarana dan
prasarana yang cukup untuk kegiatan
pembelajaran

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
-

-

Dimulai dengan membuat bahan-bahan
yang sederhana karena bermain itu tidak
hanya di luar kelas tetapi bisa di dalam
kelas
Membiasakan kepada siswa untuk
membaca buku apapun yang sesuai
dengan umur anak
Dimulai dari diri sendiri
Melengkapi kelas-kelas yang belum
lengkap
Melengkapi perpustakaan
Membuat moshola
Membuat kelas menjadi bersih dan
indah
Membuat dan melengkapi alat peraga
Membiasakan hidup bersih
Peduli terhadap lingkungan
Saling asah, asih dan asuh
Melakukan perubahan mulai dari diri sendiri

- Menjelaskan bahwa dengan suasana
tersebut semua akan hidup rukun
- Menjelaskan kepada anak manfaat hidup
bersih
- Memahami setiap potensi individu
- Selalu belajar untuk menerapkan
strategi baru
- Memberi apresiasi
- Lebih peduli terhadap kebutuhan
belajar peserta didik
- Mengembangkan kreativitas peserta
didik
- Melaksanakan pembelajaran yang
menyenangkan
- Siswa beserta guru membuat kerajinan
dalam pembelajaran yang bisa
digunakan sebagai alat bantu
pembelajaran
- Mengadakan bakti sosial untuk
menggalang dana bersama guru dan
siswa
- Daur ulang sampah yang masih bisa
dimanfaatkan untuk membuat
kerajinan berdasr no 1 di atas
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NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

27
LUTHFIANA AZIZAH
SD MA’ARIF TIENG

-

28
FAUZATUL RESTIANA
SD MA’ARIF TIENG

-

29
AGUS WIKIANTO
KOMITE
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

-

30
HARMAWAN
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

-

31
M. IMAMUL
WATHONI
SD MUHAMMADIYAH
TIENG

-

-

-

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

Bersih
Ramah anak
Tidak monoton
Bebas dari asap rokok

- Melibatkan peran serat warga sekolah
untuk senantiasa menanamkan
kebersihan
- Senyum dan menyapa peserta didik
dan semua warga sekolah agar suasana
menjadi ramah dan menyenangkan
- Pengecatan lingkungan sekolah tidak
hanya 1 atau 2 warna saja tapi di cat
atau di lukis semenarik mungkin
- Semua yang masuk di lingkungan
sekolah (kepala sekolah, guru bahkan
tamu) dilarang merokok di lingkungan
sekolah
Prestasi siswa yang baik
- Membuat pembelajaran yang
menyenangkan
Siswanya mempunyai akhlak yang baik
Suasana yang akrab antar semua anggota - Memberi apresiasi pada semua hal
sekolah
- Menerapkan pendidikan bermakna
Tidak ada rasa berbeda antara guru dan
- Tidak membedakan orang lain
atasan
- Memberi pelakararan dan contoh
Siswa merasa gembira untuk datang ke
menjaga kebersihan
sekolah
- Mengubah diri untuk lebih disiplin
Sekolah yang bersih dan nyaman
Sekolah yang disiplin dan tertib
Memiliki tenaga pendidik yang
- Saling mengisi kekurangan
berkualitas
- Bekerja sama antara sekolah dan
lingkungan menciptakan sekolah yang
Sekolah yang tenang, damai dan
tenang dan damai
menyenangkan bagi anak didik
- Selalu mengadakan gotong royong
Sekolah yang memiliki lingkungan sehat
dalam kebersihan
agar anak-anak terjaga kesehatannya
- Saling berkomunikasin antara sekolah
Sekolah yang akrab dengan orang tua
dan orang tua/wali murid
murid
- Selalu menginformasikan kekurangan
Sekolah yang selalu melibatkan orang
kepada orang tua wali
tua/wali murid agar saling menjaga
kondisi sekolah
Sekolah yang di dalamnya ada guru yang - Memberi contoh kebaikan dan
selalu ceria, bahagia
mengapresiasi setiap kebaikan sekecil
apapun
Siswa belajar dengan senang dan
gembira dari situlah akan muncul
kebaikan dan prestasi
Sekolah yang bisa mencetak anak didik
- Menanamkan nilai-nilai/karakter yang
menjadi orang yang berkarakter baik
baik
Sekolah yang mampu merangkul dan
- Meningkatkan kerja sama dengan
bekerja sama dengan semua
semua pihak
pihak/komponen sehingga mencapai
keberhasikan
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III.

TEMA PENGEMBANGAN SEKOLAH
1. Kualitas lingkungan fisik :
• Nyama
• Bersih
• Sehat
• Hijau
• Sejuk
• Bebas kebisingan
2. Kualitas lingkungan sosial :
• Akrab
• Kondusif
• Damai
• Kerja sama yang baik
• Aman
• Ramah
• Peduli
3. Kualitas moral :
• Karakter baik
• Religius
• Jujur
• Cinta tanah air
• Disiplin
• Kerja keras
• santun
4. Prestasi akademik
• Makin lama makin baik
5. Kualitas Manajemen
• Mempunyai visi, misi yang jelas
• Strategi jelas
• Kualitas sarana dan prasarana memadai

IV.

UMPAN BALIK

1. Kesan
1. Sangat puas dengan penyampaian materi, menarik dan sangat bermanfaat
2. Merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dan semoga saya dapat menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari
3. Bisa instropeksi diri untuk memperbaiki segala keburukan yang telah dilakukan
4. Pelatihannya menyenangkan, senjoy selalu di ajak merenung dan menggugah hati
5. Saya merasa beruntung bisa kenal dengan orang-orang hebat yang mau membagi ilmu untuk
memotivasi diri saya, banyak hal yang saya dapatkan dari pelatihan ini
6. Sangat istimewa karena kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat bermakna dalam kehidupan
7. Pelatihan ini berjalan sangat baik semuanya
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8. Istimewa, bisa belajar banyak hal
9. Luar biasa dari awal pembukaan sudah jatuh cinta terhadap penjelasan mengenai program IOA.
Kegiatan-kegiatan IOA sangat memotivasi saya untuk selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki
diri
10. Saya merasa sangat beruntung dapat ikut dalam kegiatan diklat IOA, banyak pelajaran yang saya
dapat dari kegiatan ini
11. Pelatihan ini mendorong saya untuk merefleksi tentang keburukan diri dan merangsang untuk
selalu memperbaiki diri
12. Jadi lebih sadar tentang manfaat dari benih kebaikan yang kita berikan untuk orang lain ternyata
sangat besar maknanya
13. Menyenangkan dan menambah keakraban antara pengajar dan peserta, peserta dengan peserta
lain
14. Sebuah pelatihan yang sangat baik, bermanfaat dan bermakna bagi kami
15. Semua ilmu yang diberikan kepada kami sangat berguna bagi saya pribadi dan lingkungan, sangat
menyenangkan
16. Sangat luar biasa dan menyenangkan, semangat yang tinggi membuat saya harus lebih semangat.
Saya menjadi lebih memahami tentang makna dan potensi yang harus dikembangkan oleh diri
sendiri
17. Banyak pengalaman yang saya dapat dan menjadi pelecut bagi saya untuk memperbaiki diri
sendiri. Terimakasih, semoga Bapak dan Ibu diberi kelancaran dalam segala hal
18. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang hebat, memiliki pengalaman dan
pengetahuan yang begitu luas serta semangat yang begiru besar. Selama 3 hari ini saya
mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga dan jadi sangat termotivasi. Semoga Bapak Raka
dan ibu-ibu semua selalu diberi kesehatan
19. Saya sangat senang mengikuti pelatihan ini, karena mampu membuat saya mengerti bagaiman
kepemimpinan yang baik yang bisa diterapkan di tempat saya bertugas. Terimakasih atas ilmunya
yang sangat bermanfaat
20. Sangat menyenangkan kita tahu hal-hal yang sepele bisa menghasilkan senuatu yang berharga
21. Sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini, karena penyajiannya sangat menarik memberilan
contoh-contoh riil, tidak hanya teori, tetapi mempraktekan langsung apa yang menjadi tujuan
pelatihan
22. Mengikuti pelatihan ini membuat saya belajar berbagai hal yang belum pernah terlintas dalam
pikiran saya dan ada beberapa hal yang tadinya masih mengganjal di hati sekarang sudah ketemu
jawabannya
23. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Prestasi akademik dan non akademik pendidikan di Kecamatan
Kejajar dari TK, SD, SMP dan SMA sederajat
24. Selama mengikuti pelatihan ini saya banyak mendapatkan ilmu untuk pengembangan diri dalam
mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan tugas
25. Salut dan bahagia diberi kesempatan untuk dilatih kepemimpinan transformasional dari tim IOA
dan Pendidikan Sejati. Semoga hidup saya bermakna bagi orang lain
26. Pelatihan ini sangat memotivasi saya untuk melakukan perubahan diri sendiri maupun sekolah
kami
27. Pelatihan ini sangat memotivasi saya untuk berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan
latar belakangnya
28. Menarik sekali, dari awal sampai akhir saya tidak ngantuk penyajiannya sangat runtut dan rapi
29. Memotivasi saya untuk merubah pribadi menjadi lebih baik. Menjadikan saya lebih percaya diri,
optimis dan bersemangat
30. Sangat berarti bagi saya, karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan
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31. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya dan semoga akan banyak membawa perubahan yang
positif

2.

Secara Umum :

a.

Substansi Pelatihan
Istimewa
Sangat Baik
10
20

Baik
1

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

b.

Cara Penyajian
Istimewa
Sangat Baik
9
19

Baik
3

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

c.

Organisasi Penyelenggara
Istimewa
Sangat Baik
12
18

Baik
1

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

3.

Tiga hal yang paling penting yang anda pelajari selama pelatihan ini:

1.

2.

3.

4.

5.

•
•
•

Pendidikan karakter
Pro aktif
Apresiasi

•
•
•

Jangan batasi kemampuan diri sendiri untuk berkembang
Tiada hari tanpa meakukan kebaikan dan perbaikan
Keikhlasan mendorong kemajuan dalam memahami orang lain untuk keberhasilan bersama

•
•
•
•
•
•

Berbagi menjadikan kita berkelimpahan
Tantangan baru tidak bisa diselesaikan dengan cara lama
Hidup bermakna dengan menebar kebaikan
1,6% pembeda manusia dengan simpanse
Keterbatasan tidak menjadi penghalang keberhasilan
Berpikir positif untuk mengembangkan hal-hal yang baik

•
•
•

Paradoks berbagi
Kepemimpinan yang transformasional
Sukses berawal dari kebaikan (hidup bermakna)

•
•
•

Menebar kebajikan
Bekerja sama
Memotivasi diri dan orang lain
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6.

7.

8.

9.

10.

•
•

Memperlakukan kebiasaan bukan perasaan tentang bisa dan tidak bisa tetapi mau dan tidak
mau
Berbagi kebaikan akan membawa kita dalam kehidupan yang bermakna

•
•

Penyaji materi semuanya baik
Materinya sangat bagus

•
•
•

Bekerja sama denga orang lain
Berbagi hal sekecil apapun
Membuat hidup yang bermakna

•
•
•

Kebaikan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang bermakna
Berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita punya
Kebiasaan bukan soal tentang bisaa-tidak bisa tetapi mau – tidak mau

•
•

Kerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri
Memaksimalkan apa yang mampu kita berikan bukan memperhitungkan apa yang kita
dapatkan
Jangan mudah terlena jika kita di puncak namun selalu belajar agar mampu menjadi lebih
baik

•
11.

12.

13.

14.

15.

16.

•
•
•

Segala kebaikan yang dilakukan diawali dari diri sendiri
Selalu berusaha menjadi bisa walaupun kita mempunyai keterbatasan
Rela berkorban adalah sikap pendorong kita untuk berempati dan dapat meraih sukses
bersama

•
•
•

Kerja sama sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama
Tebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya
Jadilah orang yang bermakna

•
•
•

Pelatihan sangat menarik dan menyenangkan
Materi bagus dan sangat bermanfaat
Penyaji membanggakan

•
•
•

Tiada hari tanpa berbuat kebaikan dan tiada hari tanpa perbaikan
Perubahan dimulai dari diri sendiri dari hal sekecil apapun
Paradoks berbagi semakin kita berbagi maka akan semakin berkelimpahan

•
•
•

Menggugah apa yang kita miliki pada diri kita
Membentuk karakter orang untuk menjadi lebih baik
Menggugah kami untuk tidak patah semangat dan berani menghadapi tantangan

•
•
•

Kebaikan
Berbagi
Jangan membatasi diri
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

•
•
•

Banyak cara untuk menyelesaikan masalah
Melakukan kebaikan itu gratis dan tidak usah minta ijin
Perubahan dimulai dari diri sendiri dimuali dari hal yang kecil, mudah

•
•
•

Pentingnya kebaikan
Kepemimpinan transformasional
Cara menghadapi perubahan

•
•
•

Kepemimpinan transformasional
Hidup bermakna dan kebaikan
Pendidikan karakter

•
•
•

Setiap orang memiliki aura positif masing-masing
Melaksanakan tugas apapun harus dilandasi perasaan gembira dan komunikasi yang baik
Perubahan dimulai dari diri sendiri

•
•
•

Keberhasilan tidak bisa dicapai sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain
Komunikasi antar anggota tim untuk mencapai tujuan
Menjadi orang baik itu tidak sulit tinggal kita mau dan tidak

•
•
•

Memahami orang lain
Belajar berkorban
Meningkatkan/mengubah pola pikir

•
•
•

Pendidikan karakter/kejujuran
Kebersamaan
Pendidikan kreatif, inovatif, disiplin serta kerja sama sekoalh dan masyarakat

•
•
•

Melatih diri untuk menjadi manusia yang lebih bermakna
Dapat menggali kemampuan yang dimiliki
Pentingnya karakter dan pribadi yang tangguh

•
•
•

Menggali potensi diri, setiap individu mempunyai energi positif
Setiap individu adalah pemimpin perubahan
Melatih dan membiasakan diri agar hidup bermakna yang selalu menebarkan kebaikan
menuju kesuksesan hidup

•
•
•

Kebersamaan
Saling berbagi pengalaman
Menambah pengetahuan dan wawasan

•
•
•

Kebersamaan
Kepedulian
Pantang menyerah
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28.

29.

30.

31.

4.

•
•
•

Tidak harus kaya untuk bisa berbagi
Keberhasilan itu berasal dari solusi dan pantang menyerah
Manusia yang manusiawi adalh manusia yang memanusiakan manusia semanusiawi mungkin

•
•
•
•
•

Membangun karakter yang baik
Toleransi terhadap semua orang
Kepedulian kepada sesama
Menjalin kerja sama yang baik
Mencari cara untuk memecahkan tantangan baru

•
•
•

Berbuatlah baik (semampu kita) kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun
Mengembangkan sekolah dengan sudut pandang yang lain
Membangun karakter

•
•
•

Diatih untuk disiplin waktu
Selalu berbuat baik walaum sekecil apapun
Jangan takut gagal dalam usaha walaupun sudah berulangkali mencoba

Saran :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pelaksanaannya tidak mengganggu jam pembelajaran di sekolah
Ditunggu pelatihan selanjutnya
Semua sudah baik dan menarik
Lebih atraktif lagi dalam penyajian materi, agar saat materi di kelas tidak ngantuk
Diadakan pelatihan lanjutan dengan waktu yang lebih lama untuk bisa menimba ilmu lebih banyak
Diselingi dengan materi yang bermakna jika sudah ngantuk
Ada kegiatan tindak lanjut
Supaya tidak bosan diruangan mohon diselingi dengan permainan/materi di luar ruangan
Adanya kegiatan tindak lanjut akan sangat membantu kita dalam mengingat dan lebih berusaha
dalam melaksanakan apa yang kita dapat dari kegiatan ini
10. Agar kegiatan ti bisa bdak berhenti sampai di sini saja tetap berkelanjutan dan tetap mentransfer
semangat untuk menjadi lebih baik
11. Tetap teruskan perjuangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Kami tunggu pelatihan
berikutnya
12. Alangkah lebih baik apabila semua orang yang di depan semuanya bisa berbagi dengan kita, tidak
hanya sebagian saja, karena kita pasti memerlukan pengalaman-pengalaman dari mereka
13. Pelatihan diadakan 2 tahun sekali
14. Teruskan perjuangan ini jangan berhenti sampai disini
15. Semoga seluruh Tim IOA jaya dan tambah semangat dan untuk para penyumbang semoga selalu
diberi keberkahan
16. Pelatihannya jangan hanya 3 hari
17. Tetap semangat untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan berikutnya demi perubahan yang
lebih baik
18. Tetap semangat menjalankan pelatihan-pelatihan yang sangat bermakna bagi kami semua.
Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami selama 3 hari ini dapat kami terapkan dalam
kehidupan kami
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19. Ditunggu pelatihan berikutnya “BELAJARLAH KEBAIKAN DARI DIRI SENDIRI, NISCAYA ORANG LAIN
AKAN MENGHARGAI DIRI KITA DARI KEBAIKANNYA”. Terimakasih atas ilmunya
20. Lanjutkan pelatihan-pelatihan agar bangsa kite lebih maju
21. Perbanyak lagi video inspirasinya
22. Terus kembangkan kegiatan ini, karena saya rasa kegiatan ini sangat memberi manfaat positif pagi
pengembangan diri dan di tambah lagi ruang lingkup kegiatan ini sampai seluruh penjuru
Indonesia
23. Semoga pelatihan ini bisa diadakan setiap 6 bulan sekali untuk semua guru dari TK sampai dengan
SMA sederajat
24. Ditunggu pelatihan selanjutnya
25. Good….lanjutkan…..terimakasih
26. Lebih semangat lagi…..lanjutkan
27. Ditunggu pelatihan lanjutannya
28. Akan sangat baik jika pelatihan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran KBM, misalnya ketika liburan
sekolah
29. Lebih baik apabila pelatihan ini berkelanjutan agar perubahan terjadi secara menyeluruh
30. Lanjutkan secara berkesinambungan
31. Semoga kegiatan IOA selalu berjalan lancar dan membawa perubahan untuk anak bangsa
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Rekaman Hasil Pelatihan
Angkatan 5

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
UNTUK PARA PENDIDIK DI KECAMATAN BATUR

Batur, 19 - 22 September 2018
Kerjasama antara :
Yayasan Lari Nusantara
Indonesian Overseas Alumni
Masyarakat Pendidikan Sejati
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara

Daftar Isi

I.

Rencana Pengembangan Diri

1

II.

Rencana Pengembangan Sekolah

6

III.

Tema Pengembangan sekolah

13

IV.

Umpan Balik

14

I.

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI
NAMA

1
PONIMIN
SDN 1 BATUR 1
2
LINA MARIYANA
SDN 1 BATUR

3
IBNU WINASIS
SDN 1 BATUR
4
ARIF RAHMAN
SDN 2 BATUR
5
PARTINAH
SDN 2 BATUR

6
RITA KUSMAYANTI
SDN 3 BATUR
7
NING RIHANDINI
SDN 4 BATUR

8
ALI SURYANI
SDN 5 BATUR

9
SRI MARSIDIK
SDN 6 BATUR

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Berbuat dan berperilaku baik tanpa
memandang siapa yang kita jumpai
Disiplin waktu
Berani mencoba
Disiplin
Tanggung jawab dalam hal apapun
Lebih menghargai waktu
Lebih baik dalam melaksanakan ibadah
Jujur
Menjadi diri yang lebih baik
Berguna dan bermakna bagi orang lain
Ikhlas
Bangun pagi untuk memulai sesuatu
Memulai sesuatu dengan doa
Menepati janji
Hadir tepat waktu
Menjadi orang yang lebih lebih baik

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Meremehkan orang lain
- Menunda-nunda pekerjaan

- Malas
- Sering mengeluh

- Mudah emosi
- Kurang sabar
- Egois
- Kurang sabar
- Suka marah

- Membagikan ilmu yang saya dapatkan
- Kurang sabar
selama pelatihan
- Membuang-bunag waktu untuk hal yang
tidak berguna
- Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
dan bermanfaat bagi khususnya pada diri
sendiri, keluarga, sekolah dan
masyarakat
- Disiplin
- Acuh tak acuh
- Kurang peka terhadap lingkungan
- Malas
- Sabar
- Kurang sabar
- Disiplin
- Kurang disiplin (disiplin waktu,
- Teguh pendirian
berpakaian dan administrasi)
- Rajin (bekerja, mencari ilmu dan mencari - Mudah terpengaruh oleh orang lain
pengalaman)
- Malas
- Salam, senyum, sapa
- Disiplin waktu
- Membuang-buang waktu
- Bekerja lebih giat
- Malas bekerja
- Lebih rajin belajar
- Malas belajar
- Lebih rajin beribadah
- Kurang memperhatikan keluarga
- Lebih memperhatikan pendidikan anak
- Lebih memperhatikan keluarga
- Mau menerima masukan dari orang lain
- Egois
- Terbuka dan jujur
- Cepat puas
- Lebih peduli
- Malas
- Semangat dan daya juang untuk
- Mudah marah
kemajuan bersama
- Sombong
- Optimis
- Pesimis

1

NAMA
10
DWI ERMA
KUSTIANI
SDN 6 BATUR

-

11
NUKE PUTRI RIZQIA
SDN 6 BATUR

12
ASMAUL KHUSNA
SDN 8 BATUR

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Membiasakan untuk berempati
Selalu menebar kebaikan sekecil apapun
Berpikir dengan bijak sebelum
mengambil keputusan
Menjadi orang yang pro aktif
Lebih disiplin dalam sehala hal
Bersikap transformasional
Tidak cepat merasa puas dalam suatu
pencapaian
Hidup bersih kapanpun, dimanapun
berada
Menghargai sekecil apapun dari
perjuangan siswa
Menghargai orang lain
Mengubah cara mendidik anak/siswa
Menjadi orang yang lebih bersyukur
Menjadi orang yang bertanggung jawab
Menjadi orang yang lebih peduli
Menanamkan kebaikan di lingkungan
keluarga, masyarakat dan sekolah
Lebih disiplin dalam segala hal
Sabar
Optimis
Pantang menyerah
Menjadi orang yang dibutuhkan dan
bermanfaat bagi orang lain
Mengubah mindset yang kurang baik
Membuang sampah pada tempatnya
Menjadi pribadi yang pro aktif
Menggali potensi diri yang belum muncul
Memberu apresiasi kepada orang lain
Mengembangkan sikap dan perilaku
kepemimpinan transformasional
Lebih peduli dan lebih memperhatikan
orang-orang yang ada disekitar kita
Menjadi orang yang bermanfaat dan
bermakna bagi keluarga, sekolah dan
masyarakat

13
NURJANAH
SDN 9 BATUR

-

14
SURTINAH
SDN 1 SUMBEREJO

-

15
TANTI PUJIYAMA
SDN 1 SUMBEREJO

- Ramah
- Memberi pengarahan dan menyapa
murid tiap kali datang
- Lebih rajin lagi berangkat ke sekolah
- Menyapa murid
- Disiplin
- Menjadi teladan/contoh yang baik
- Belajar dari pengalaman yang buruk
supaya menjadi lebih baik
- Semangat

16
AH NUR HAKIM
SDN 3 SUMBEREJO

-

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Berprasangka buruk
Tidak menghargai waktu
Cepat merasa puas
Pesimis
Takut menghadapi tantangan
Masih kadang beralasan

- Menanggap siswa yang lemah sebagai
anak yang bodoh
- Suka meremehkan orang lain
- Masa bodoh
- Mudah emosi
- Suka menuntut
- Sikap merasa paling benar
- Sikap malas
- Mudah putus asa
- Mudah bosan

-

Egois
Suka menunda pekerjaan
Malas
Pesimis
Suka mengeluh
Tidak menghargai orang lain
Tidak mau memahami orang lain
Kurang peduli
Kurang sabar

- Putus asa dalam menghadapi murid
yang nakal dan kurang pintar
- Hanya memperhatikan murid-murid
yang pintar
- Mudah menyerah
- Egois
- Tidak percaya diri

2

NAMA
17
MARSIYEM
SDN 3 SUMBEREJO
18
SOFIATUN
SDN 1 PASURENAN

19
TRIYANI
WULANDARI
SDN 1 PEKASIRAN

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Membiasakan hidup bersih
- Tidak berprasangka buruk pada orang
lain

-

-

-

-

20
AHMAD SYAUQI
NOOR
SDN 1 PEKASIRAN

-

Percaya diri
Saling bahu-membahu antar anggota tim
Mengucapkan terima kasih
Aktif dalam memimpin murid
Memberikan apresiasi kepada murid
sekecil apapun prestasinya
Tepat waktu dalam berbagai kesempatan
Optimis pada hasil yang telah dicapai
Membuat bahagia orang-orang
disekeliling saya
Menanamkan kebaikan disetiap kegiatan
yang saya lakukan
Memberikan yang terbaik disetiap
tantangan yang dihadapi
Menjadi orang yang lebih banyak
memberi daripada meminta
Menjadi orang yang lebih bersyukur
Tersenum kepada siapa saja
Lebih peduli kepada sesama
Lebih rajin dalam beribadah
Lebih tekun dalam mengerjakan sesuatu
Lebih memprhatikan kesehatan diri
sendiri
Berani dalam mengambil inisiatif
Lebih memperhatikan keluarga
Lebih sayang dan lebih berbakti kepada
orang tua
Lebih giat dalam bekerja dan bekerja
dengan sepenuh hati
Lebih perhatian terhdap saudara, rekan
kerja
Lebih memperhatikan siswadan
membagikan keceriaan kepada mereka
Lebih bijak dalam mengambil keputusan
Lebih sabar dalam memecahkan masalah
Menjadi orang yang sportif dan pro aktif

21
SUYANTI
SDN 1 PEKASIRAN

-

22
MATIUS SLAMET
MARTANI
SDN 2 PEKASIRAN

- Menjadi orang yang pro aktif
- Mengedepankan kepentingan umum
daripada kepentingan pribadi
- Memanfaatkan waktu untuk hal yang
bermanfaat dan bermakna

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Sombong
Malas
Suka berprasangka buruk kepada orang
lain
Sombong
Acuh kepada orang lain
Menjadi orang yang diktator
Pesimis
Rendah diri

- Bersikap tidak mampu sebelum perjuang
(pesimis)
- Suka menyalahkan keadaan
- Merasa puas dengan apa yang saya
dapatkan sekarang
- Menunda-nunda pekerjaan
- Meremehkan sesuatu

-

Malas dan menunda-nunda pekerjaan
Egois
Acuh tak acuh terhadap keluarga
Suka membuang-buang waktu
Meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang kurang bermakna

- Malas dan suka menunda-nunda
pekerjaan
- Mencari kesalahan dan kekurangan
orang lain
- Sikap otoriter
- Malas
- Suka menunda-nunda pekerjaan
- Membuang waktu

3

NAMA
23
SLAMET MUNIF
SDN 2 PEKASIRAN

24
S. TRIYONO
SDN 2 PEKASIRAN

25
INDA HARYANI
SDN 1 KEPAKISAN
26
SRI HARYATI
SDN 1 KEPAKISAN

27
MAHMUDIN
SDN 1 BAKAL

28
MAULIDATUN
MUIZAH
SDN 1 BAKAL

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Disiplin
Percaya diri
Lebih toleran
Sabar
Bertanggung jawab
Optimis
Ikhlas
Rajin masuk kerja
Datang dan pulang tepat waktu
Berterima kasih bila mendapat kebaikan
Merubah diri sendiri dari kebiasaan yang
kurang baik
Menjadi orang yang lebih disiplin

- Menghargai orang lain
- Optimis untuk mencapai kesuksesan
- Mengedepankan kebersamaan untuk
mencapai keberhasilan bersama
- Memotivasi diri untuk melakukan yang
terbaik di dunia pendidikan
- Selalu membiasakan untuk berbuat
kebaikan dan mengjarkan kebaikan
- Memberi apresiasi kepada siswa
- Mengucapkan terimakasih atas kebaikan
yang diberikan oeh orang lain
- Senyum ramah yang tulus ikhlas kepada
keluarga, rekan kerja, siswa dan
masyarakat sekitar
- Menebar kebaikan kepada siapapun dan
mengajak untuk berbuat hal-hal yang
positif dan bermanfaat
- Menghargai orang lain
- Konsisten untk menjadi orang yang suka
membantu dan membuat bahagia
banyak orang
- Lebih cepat bertindak dari pada hanya
menunda-nunda dan berangan-angan
- Lebih bersabar dalm menghadapi
rintangan
- Lebih menghargai diri sendiri dan orang
lain
- Lebih optimis

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Egois
- Tidak disiplin
- Pesimis

-

Malas
Egois
Loyo/tidak bersemangat
Pemarah

- Bermalas-malasan dan suka menundanunda suatu hal
-

Meremehkan orang lain
Pesimis sebelum mencoba
Egois
Kurang semangat/nglokro
Mencari kesalahan/meratapi kesalahan

- Pesimis
- Meremehkan orang lain
- Egois

- Sering mengeluh
- Kurang bersyukur
- Bermalas-malasan dan menunda-nunda
pekerjaan
- Pesimis

4

NAMA
29
SRI WAHYUNI
SDN 2 BAKAL

-

30
WINARSIH
SDN 1
KARANGTENGAH

-

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Selalu tersenyum dalam suasana apapun
Menghargai waktu “Bahwa waktu yang
terlewat tidak akan bis berulang
kembali”
Satu hari satu kebaikan adalah satu
kewajiban untuk merubah diri menjadi
orang yang bermakna
Mengubah mindset negatif menjadi
positif
Menjadi guru yang transformasional
yang bisa menjadi teladan buat anak
ddik saya
Menjadi orang yang ikhlas
Berbuat baik kepada siapaun,
dimanapun dan kapanpun
Semaksimal mungkin berguna dan
bermakna bagi orang lain
Membagikan ilmu yang di dapat kepada
orang lain agar bisa dinikmati oleh orang
banyak
Tidak mudah putus asa

-

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
Sering mengeluh
Suka menunda-nunda waktu berharap
orang lain yang mengerjakannya
Terpengaruh teman dengan hal yang
bisa merugikan diri sendiri
Kurang percaya diri

- Suka mencela dan memaki orang lain
- Membenci, dendam dan tidak mau
memaafkan kesalahan orang lain

31
SUYUDI
SDN 2
KARANGTENGAH

-

32
WARDATI MALIHAH
SDN 2
KARANGTENGAH

- Mengubah cara pembelajaran supaya
murid tidak bosan
- Memberikan pujian terhadap muridmurid yang berprestasi
- Menasehati murid-murid yang bandel
- Banyak senyum terhadap siswa
- Datang ke sekolah tepat waktu
- Pesimis
- Berbuat baik kepada teman sejawat
- Suka mengeluh
- Berusaha menjadikan anak didik menjadi - Emosional
anak yang sopan dan santun kepada
- Tidak percaya diri
siapapun
- Memotivasi anak agar menjadi orang
yang berguna dan bermakna bagi agama,
nusa dan bangsa
- Percaya diri
- Pesimis
- Optimis
- Mau menang sendiri
- Kreatif
- Malas
- Ikhkas
- sabar

33
ROMELAH
SDN 2
KARANGTENGAH

34
SUGIONO
SDN 1 DIENG KULON

-

Mudah putus asa
Kurang gairah
Mudah tersinggung
Suka marah-marah kepada murid, anak
dan keluarga
- Marah-marah terhadap murid
- Memberikan tugas lagu
ditinggalkan/meninggalkan kelas

5

NAMA
35
DINA RATNASARI
SDN 2 DIENG KULON

II.

SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- Memberi contoh yang baik apda orang
lain, seperti tidak membuang sampah
sembarangan
- Berprasangka baik dan menghargai
orang lain
- I have to changemy mindset first and
hope apa yang menjadi paradigama
standar society bisa sedikit berubah

SIKAP DAN KEBIASAAN
YANG AKAN DITINGGALKAN
- Angkuh
- Tidak peduli
- Malas

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
NAMA

1
PONIMIN
SDN 1 BATUR 1

2
LINA MARIYANA
SDN 1 BATUR

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Memiliki sarana dan prasarana yang
memadai
- Jumlah peserta didik memenuhi standar
- Tenaga pendidik tercukupi
- Disiplin dan mempunyai ketahanan
sekolah
- Bersih
- Disiplin
- Rekan kerja yang ramah dan santun
- Tanggung jawab

3
IBNU WINASIS
SDN 1 BATUR

- Sekolah bermartabat
- Sekolah berbudaya mutu
- Sekolah berkarakter dan berbudi pekerti
luhur

4
ARIF RAHMAN
SDN 2 BATUR

- Sekolah yang nyaman dan suasana
kerjanya tidak membosankan

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Mencukupi sarana dan prasarana yang
dibutuhkan
- Meerapkan pendidikan karakter yang
efektif
- Memberi sarana kepada pendidik untuk
pengembangan diri
- Akan saya mulai dari diri sendiri,
lingkungan rumah, lingkungan sekolah
dengan cara membersihkan ruang kelas
dan lingkungan sekolah dengan cara
LISA (Lihat Sampah Ambil)
- Berangkat lebih pagi ke sekolah
- Menciptakan suasana harmonis dengan
mengubah perilaku kurang baik menjadi
insan yang beriman dan bertakwa
- Menciptakan model-model
pembelajaran yang berkualitas
- Mengedepankan pendidikan karakter
- Membangun keakraban dan
kegembiraan diantara warga sekolah
baik kepala sekolah, guru maupun siswa
serta pihak lain seperti komite dan wali
murid

6

NAMA
5
PARTINAH
SDN 2 BATUR

6
RITA KUMAYANTI
SDN 3 BATUR

7
NING RIHANDINI
SDN 4 BATUR

8
ALI SURYANI
SDN 5 BATUR

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Sekolah yang mempunyai visi dan misi
- Sekolah yang bersih dan nyaman
- Kepala sekolah yang bisa mengayomi
anak buahnya
- Warga sekolahnya kompak dalam bekerja
- Kepala sekolah, guru, penjaga saling
percaya, jujur
- Kepala sekolah, guru, penjaga harus
terbuka
- Kepala sekolah, guru, penjaga, komite
selalu berkomunikasi
- Semua warga sekolah ramah dengan
lingkungan
- Sekolah yang disiplin waktu
- Sekolah yang berakhlak dan berhasil
mendidik anak untuk pembentukan
karakter
- Sekolah yang warga sekolahnya santun,
sopan berbudi pekerti dan bisa
menghargai orang lain
- Sekolah yang lingkungannya bersih
- Guru yang rukun dan menyenangkan
serta saling mengerti satu dengan lain
dan bertukar ilmu
- Sekolah yang semua warganya memiliki
iman dan taqwa, santun dan berbudi
- Sekolah yang senantiasa menjaga
kedisiplinan dalam segala hal
- Sekolah yang rukun
- Sekolah yang bersih

-

Sekolah yang baik
Lingkungan yang aman
Masyarakat yang mendukung
Teman kerja yang menyenangkan dan
disiplin
- Murid-murid yang rajin
- Sekolah dan peralatan yang memadai

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Masuk tepat waktu
- Selalu menjaga kebersihan lingkungan
- Selalu berkomunikasi dengan warga
sekolah
- Guru menjadi suri teladan bagi anak

- Mengajak peserta didik untuk berbuat
baik dan melakukan kebaikan
- Mengajak seluruh warga sekolah untuk
membuang sampah pada tempatnya
- Melakukan diskusi sesama guru untuk
bertukar pikiran untuk memecahkan
masalah dan mencari solusinya

- Kepala sekolah dan guru senantiasa
memberi teladan yang baik terhadap
murid
- Tidak bosan untuk selalu memberi
nasihat dan saling mengingatkan satu
sama lain
- Berama-sama melaksanakan peraturan
sekolah yang telah disepakati
- Mengikutkan kepala sekolah, guru.
Murid dalam berbagai macam kegiatan
diklat dan lomba
- Menjaga nama baik sekolah
- Menjaga kebersihan, keamanan dan
kebersihan sekolah
- Komunikasi dengan orang tua/wali
murid dan masyrakat
- Harus rajin dan disiplin

7

NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

9
SRI MARSIDIK
SDN 6 BATUR

- Sekolah yang bersih dari sampah dan
perilaku hidup bersih
- Disiplin waktu (masuk, istirahat, mengajar
dan jam kepulangan)

10
DWI ERMA
KUSTIANI
SDN 6 BATUR

- Sekolah yang menerapkan kedisiplinan
dalam segala hal
- Memiliki suasana kerja yang ramah dan
meneyenangkan
- Siswa-siswi mempunyai kebiasaan
membuang sampah pada tempatnya
- Pemecahan masalah yang bijak, baik dari
kepala sekolah, guru maupun warga
sekolah
- Mampu menghargai waktu dan tidak
membuang waktu sia-sia
- Selalu menanamkan pendidikan karakter
bagi siswa-siswinya

11
NUKE PUTRI
RIZQIA
SDN 6 BATUR

- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang mempunyai kepala sekolah,
guru, komite dan murid yang rajin,
terampil, berakhlak, disiplin, saling
mengapresiasi, siswa yang cerdas
- Sekolah yang lingkungannya saling
menghargai
- Sekolah yang terus melakukan perubahan
untuk menjadi lebih baik

- Menjadi teladan dalam menerapkan
pola hidup bersih
- Mengubah cara pandang masyarakat –
sekolah
- Menyediakan tempat samaph yang
memadai
- Memberikan apresiasi kepada
masyarakat sekolah yang menjaga
kebersihan
- Menerapkan/membuat peraturan
- Menjadi teladan dalam disiplin waktu
- Membuat peraturan kedisiplinan waktu
- Disiplin waktu muali dari diri sendiri,
seperti berangkat, istirahat, pulang tepat
waktu
- Menghargai setiap sifat dan sikap rekan
kerja satu kantor
- Selalu mengingatkan tentang kebaikan
dan manfaat jika sekolah kita bersih dan
indah
- Komunikasi yang baik dari semua warga
sekolah
- Mengerjakan tugas tepat waktu dan
memberi contoh kepada anak-anak
untuk melakukan segala sesuatunya
tepat waktu
- Sebelum pelajaran dimulai wajib
menceritakan sesuatu yang berkaitan
dengan pendidikan karakter dan
bertanya jawab dengan siswa dengan
tujuan untuk memahami karakter
masing-masing siswa
- Mengubah diri sendir terlebih dahulu
- Meningkatkan mutu pendidikan dengan
bekerja sama dengan lingkungan
sekolah
- Mengajarkan dan menerapkan
pendidikan karakter
- Memberi penguatan bahwa kebersihan
menjadi bagian dari pendidikan
- Mengubah metode pembelajaran
- Mulai menghargai teman kerja dan
siswa

8

NAMA
12
ASMAUL KHUSNA
SDN 8 BATUR

13
NURJANAH
SDN 9 BATUR

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang mampu memberikan
kepada peserta didik untuk mengetahui
kemampuan peserta didik agar menjadi
optimis
- Suasana yang menyenangkan
- Lingkungan sekolah yang kondusif
- Murid-muridnya mempunyai akhlak dan
budi pekerti yang baik
- Suasana kerja yang nyaman
- Lingkungan yang bersih
- Disiplin diterapkan di lingkungan sekolah
- Apresiasi yang baik dalam segala hal
- Teamwork yang solid

14
- Sekolah yang bersih, tertib dan nyaman
SURTINAH
SDN 1 SUMBEREJO

15
TANTI PUJIYAMA
SDN 1 SUMBEREJO

-

16
AH NUR HAKIM
SDN 3 SUMBEREJO
17
MARSIYEM
SDN 3 SUMBEREJO

-

Sekolah yang bersih
Halaman yang luas dan punya taman
Sarana dan prasarana yang lengkap
Kepala sekolah dan staf saling
menghargai
Hubungan yang akrab antara murid dan
guru
Sekolah yang bersih
Sekolah yang bisa menghasilkan anak
didik yang punya kebaikan
Sekolah yang bersih, rapih dan indah
Anak didiknya berakhlak mulia
Lingkungan sekolah yang aman dan
nyaman
Sekolah yang anak didiknya gemar
membaca

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Memulai dari diri sendiri dengan
memberikan contoh yang positif dari
hal-hal yang terkecil agar menjadi
kebiasaan baik serta memberikan
pengarahan dan bimbingan dari ahti ke
hati

- Adanya kebersamaan dan keakraban di
lingkungan sekolah
- Memberikan contoh hidup bersih
dimulai dari diri sendiri
- Membuat komitmen bersma dalam hal
kedisiplinan
- Mulai menghargai orang lain sekecil
apapun
- Saling mendukung satu sama lain
- Membiasakan membuang sampah pada
tempatnya
- Membangun diri sendiri tertib dahulu
dan bisa dicontoh warga sekolah lainnya
- Membangun komunikasi yang baik
dengan seluruh warga sekolah
- Menyediakan tempat samaph di depan
kelas dan halaman
- Membuat taman kecil di depan kelas

- Memberikan contoh/menjadi teladan
- Memberikan apresiasi
- Mengajak anak didik untuk
membiasakan diri membuang sampah
pada tempat samapah
- Selalu mengingatkan untuk rajin
beribadah
- Menanamkan pada anak didik sikap
“HANDARBENI” (rasa memiliki apa yang
ada di lingkungan sekolah)
- Melatih anak gemar membaca dengan
membiasakan setiap pagi membaca
selama 10-15 menit
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NAMA
18
SOFIATUN
SDN 1 PASURENAN

19
TRIYANI
WULANDARI
SDN 1 PEKASIRAN

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN
- Sekolah yang menerapkan disiplin waktu
- Sekolah yang lingkungannya bersih
- Sekolah yang menerapkan 3 S (senyum,
salam dan sapa) diantara murid-murid,
kepala sekolah dan guru-guru
- Membiasakan mengucapkan kata
terimakasih kepada guru
- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang berprestasi
- Anak didik yang berkelakuan baik
- Anak didik yang berpenampilan rapi
- Anak didik yang berprestasi
- Proses belajar-mengajar yang kondusif
dan lebih baik lagi

20
AHMAD SYAUQI
NOOR
SDN 1 PEKASIRAN

- Sekolah yang siswanya berprestasi
- Sekolah yang lingkungan kerjanya
nyaman (hubungan yang harmonis antar
warga sekolah)
- Sekolah yang bersih lingkungannya
- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang bersahabat
- Sekolah yang memberikan
contoh/teladan kepada setiap orang

21
SUYANTI
SDN 1 PEKASIRAN

- Sekolah yang ramah
- Sekolah yang lingkungannya bersih
- Sekolah yang warga sekolahnya saling
menjaga, saling mendukung dan memiliki
rasa kekeluargaan
- Suasana KBM yang menggembirakan
- Bisa diterima semua kalangan
- Suasana yang harmonis, hubungan yang
harmonis antara pendidik dengan
pendidik (saling berkomunikasi)

22
MATIUS SLAMET
MARTANI
SDN 2 PEKASIRAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Menganjurkan siswa untuk berpakaian
rapih
- Menyiapkan barisan pada anak tiap
masuk ke kelas
- Memberikan penghargaan pada guru
dan siswa dalam hal sekecil apapun
- Membuat
- Melakukan pendekatan mulai dari anak
yang sedang diasuh
- Sebarkan contoh kebaikan mulai dari
yang terkecil
- Mulai mencari bakat-bakat terpendam
dengan pendekatan individu
- Sekali-sekali memberikan kegiatan di
luar materi yang dapat mengetahui
bakat anak
- Memberikan kegiatan yang dapat
menarik perhatian anak dengan suasana
gembira yang nantinya memberikan
dampak positif untuk kedepannya
- Melatih, membina dan memberikan
kesadaran bahwa apa yang dilakukan
oleh siswa adalah sesuatu yang
membanggakan bagi sekolah, orang tua,
guru dan dirinya sendiri
- Membudayakan senyum salam dan sapa
- Membudayakan untuk berbuat kebaikan
setiap hari sekecil apapun
- Menyadarkan kepada semua komponen
sekolah tentang pentingnya kebersihan
dan kesehatan
- Menyadarkan semua komponen sekolah
betapa pentingnya kedisiplinan
- Menyadarkan semua komponen sekolah
betapa indahnya kebersamaan, saling
berbagi kebaikan dan kebahagiaan
- Jika semua kebaikan sudah menjadi
kebiasaan, maka teladanpun akan
muncul dengan sendirinya
- Mengajak semua warga sekolah untuk
membuang sampah pada tempatnya
- Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- Lebih menghargai waktu dan lebih
menghargai orang lain
- Memahami/mengajak anak didik dengan
mendekati secara manusiawi
- Melibatkan semua pihak untuk
memahami arti pentingnya pendidikan
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NAMA

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

23
SLAMET MUNIF
SDN 2 PEKASIRAN

- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang membentuk karakter
peserta didik yang baik

24
S. TRIYONO
SDN 2 PEKASIRAN

- Sekolah yang bersih, rapih dan
menyenangkan
- Saling komunikasi dan terbuka
(transparan)
- Terjalin kerjasama yang harmonis
- Semua saling berbagi
- Semua warga sekolahnya disiplin
- Sekolah yang lingkungannya bersih,
sehingga suasana lingkungan sekolah
terasa nyaman
- Sekolah yang memiliki suasana yang
akrab dan kekeluargaan yang tinggi
- Solidaritas yang tinggi antar teman di
lingkungan sekolah
- Sekolah yang disiplin
- Loyalitas/rasa memiliki untuk kemajuan
bersama di sekolah
- Saling menghomati dan mengasihi
(dengan murid)
- Kerja sama dan kekompakan
- Sekolah yang kebersihannya terjaga dan
nyaman
- Bekerja dengan senang hati tanpa
terbebani dan memiliki atasan yang
bijaksana
- Sekolah yang menyenangkan baik bagi
guru, siswa dan lingkungannya
- Dapat mengembangkan potensi yang ada
di lingkungan sekolah baik peserta
didiknya, tenaga pendidiknya juga semua
pendukungnya
- Dapat menjalin hubungan yang harmonis
antara sekolah dengan masyarakat dan
instansi lainnya

25
INDA HARYANI
SDN 1 KEPAKISAN

26
SRI HARYATI
SDN 1 KEPAKISAN

27
MAHMUDIN
SDN 1 BAKAL

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Memberikan contoh nilai-nilai disiplin di
sekolah agar tertanam nilai-nilai
kebaikan dan sikap disiplin
- Memberikan motivasi keagamaan
- Mengenalkan konsep-konsep karakter
- Mulai mengubah diri sendiri, lingkungan,
secepatnya
- Memberi contoh pada siswa dan ikut
bertindak
- Memecahkan dengan musyawarah
- Berusaha memulai segala perubahan
dari diri sendiri tanpa harus menggurui

- Saling mendukung dan saling percaya
dalam melaksanakan tugas di sekolah
sehingga tercapai tujuan yang
dikehendaki
- Disiplin waktu
- Loyalitas yang tinggi
- Menjalin kerja sama yang baik antar
guru, wali murid dan siswa
- Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
dimulai dari diri sendiri dan memberikan
contoh pada siswa di sekolah
- Membangun kepercayaan dari teman
kerja di sekolah untuk merencanakan
hal-hal apa saja yang akan dicapai agar
bisa terlaksana dengan baik
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NAMA
28
MAULIDATUN
MUIZAH
SDN 1 BAKAL

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

30
WINARSIH
SDN 1
KARANGTENGAH

- Sekolah yang bersih
- Hubungan yang baik antara kepala
sekolah, guru, staf dan siswa
- Sekoah yang nyaman baik itu dari segi
fisik sekolah ataupun para penghuninya
- Sekolah yang mampu membangkitkan
semangat bekerja agar tujuan dapat
tercapai
- Sekolah yang warga sekolahnya saling
menghargai, menghormati, saling
menjaga, saling mendukung dan saling
berbagi
- Disiplin
- Teman kerja yang ramah
- Semua anggota tim (satu sekolah) yang
berjiwa kepemimpinan yang
transformasional
- Lingkungan yang bersih
- Masyarakat yang mendukung dan mau
bekerja sama
- Adanya apresiasi buat membangun
kepercayaam diri
- Sekolah yang bersih, sehat dan
berkualitas
- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang disiplin

31
SUYUDI
SDN 2
KARANGTENGAH

- Kepala sekolah, guru, dan siswa bisa
saling menghargai
- Kepala sekolah, guru, dan siswa saling
menyayangi satu sama lain

32
WARDATI
MALIHAH
SDN 2
KARANGTENGAH

- Kepala sekolah, guru dan murid-murid
disiplin waktu
- Sekolah yang lingkungannya (kelas,
halaman) bersih
- Mempunya kamar mandi yang memadai
untuk guru dan siswa
- Guru dan kepala sekolah berdiri di depan
bersalaman dengan murid yang datang di
pagi hari

29
SRI WAHYUNI
SDN 2 BAKAL

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN
- Harus adanya perubahan kebaikan pada
individu masing-masing
- Kerja sama yang baik
- Perbaikan sikap dari dalam diri
- Membangun kesadaran diri untuk
berbuat yang lebih baik sehingga citacita dapat terwujud

- Dimuali dari diri sendiri kemudian
mencontohkan lewat perbuatan kepada
anak didik saya dengan harapan temanteman disamping saya dapat mencontoh
sikap saya tersebut
- Membangun

- Saling menjaga kebersamaan, bahumembahu anatar murid, wali murid,
guru, kepala sekolah, komite dan
masyarakat
- Komunikasi yang baik antar semua
warga sekolah
- Rela berkorban, berjuang bersama
dengan ikhlas untuk mewujudkan citacita bersama
- Kepala sekolah, guru atau yang terlibat
di dalamnya saling menghargai satu sam
lain
- Hal-hal yang kurang baik dimasa lalu
hapuslah ganti dengan senyuman,
keramahan
- Datang tepat waktu, jangan bel sudah
berbunyi gurunya belum datang
- Membuang sampah pada tempatnya
- Murid harus mengerjakan piket kelas
supaya kelas menjadi bersih
- Guru-guru, kepala sekolah datang lebih
awal
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NAMA
33
ROMELAH
SDN 2
KARANGTENGAH

34
SUGIONO
SDN 1 DIENG KULON

35
DINA RATNASARI
SDN 2 DIENG KULON

SOSOK SEKOLAH YANG DIHARAPKAN

CARA BARU YANG AKAN DITERAPKAN

- Dimulai dari guru-guru, kepala sekolah
- Kerja sama yang baik
dan pengelola untuk mengadakan
- Saling mendukung satu sama lain
perubahan yang dimulai dari diri sendiri
- Salaing berkomunikasi antara kepala
sekolah, guru dan pengelola sekolah
- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang nyaman dan aman
- Sekolah yang saling menghargai dan
menghormati
- Sekolah yang nyaman bagi siswa dan guru - Melakukankoordinasi dengan kepala
- Sekolah yang baik untuk proses
sekolah, guru, murid, komite dan tokoh
pembelajaran dan pendidikan
masyarakat
- Sekolah yang dapat mengembangkan
- Membenahi segala sesuatu yang
potensi dan kemampuan yang ada
berhubungan dengan proses pekerjaan
dan pendidikan
- Menciptakan ide kreatif baru untuk
memaksimalkan segala kemampuan
- Sekolah yang lingkungannya bersih
- Mengajak para peserta didik untuk tidak
- Seluruh warga sekolah yang menghargai
membuang sampah sembarangan
waktu
- Berusaha untuk selalu tepat waktu
- Peserta didik yang bertakwa dan
- Memberi contoh yang baik seperti
berprestasi
mendukung keberhasilan orang lain
- Seluruh guru dan sataf yang
- Mengajak bukan hanya anak tapi
berkompeten
seluruh warga sekolah atau bahkan
- Aman dan menyenangkan
lingkungan sekitar bahwa membaca itu
penting

III. TEMA PENGEMBANGAN SEKOLAH
1. Kualitas lingkungan fisik
• Bersih dan sehat
• Indah
• Aman dan nyaman
2. Kualitas lingkungan sosial
• Saling menghargai
• Tertib
• Komunikasi yang baik guru, kepala sekolah, komite dan masyarakat
3. Kualitas Moral
• Jujur
• Santun
• Disiplin
• Bertanggung jawab
• Berkarakter dan bermartabat
• Religius
4. Prestasi akademik
• Bermutu
• Berprestasi
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IV.

UMPAN BALIK

1. Kesan
1. Sangat menyenangkan sekali membuat hati saya terenyuh, saya tidak bisa mengungkapkan katakata mudah-mudahan Pak Raka dan teman-teman diberikan kesehatan dan kelimpahan rejeki,
panjang umur, selamat dunia dan akhirat
2. Kegiatan ini sangat bermakna begitu banyak ilmu yang saya dapatkan dan dapat dijadikan acuan
kedepannya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi
3. Puas, karena semua instruktur sangat luar biasa dalam memberikan materi sehingga saya dapat
ilmu baru
4. Sangat mengesankan, saya menjadi mengerti siapa diri saya sehingga saya bisa menjadi orang
yang lebih baik lagi
5. Sangat mengesankan banyak ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang kami dapat
6. Pelatihan 4 hari ini sangat mengesankan dan menyenangkan banyak ilmu yang kami dapat dan
para fasilitator yang sangat menginspirasi
7. Dapat manfaat yang saya dapat sehingga saya bisa dan mau menjadi orang yang lebih baik
8. Saya senag mengikuti pelatihan ini karena menyadarkan kita sebagai seorang pendidik
bagaimana cara untuk bersikap
9. Pelatiha yang sangat baik
10. Dengan pelatihan ini saya menyadari banyak sekali kekurangan pada diri sendiri, pealtihan ini
menambah ilmu dan wawasan tentang hal-hal/kebiasaan baik
11. Saya baru sadar apa yang kita lakukan selama ini salah dan akan saya perbaiki sedikit demi sedikit
dan dimulai dari diri sendiri
12. Saya merasa masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki untuk diri sendiri dan lingkungan
sekolah
13. Excellent
14. Luar biasa
15. Pelatihan yang luar biasa dan penuh makna
16. Sangat menarik pelatihannya dengan materi yang sangat menggugah hati dan pikiran serta
mendapat ilmu dan pengalaman baru. Pemateri sangat menginspirasi walaupun sudah berumur
tetapi tetap semangat
17. Luar biasa, apa yang dibagikan sangat mengena dan mudah dipahami
18. Menyenangkan, mendapat ilmu baru, banyak pengalaman-pengalam yang di dapat dari
pembelajaran selama 3 hari ini
19. Perjuangan, pengorbanan yang sangat luar biasa untuk memajukan pendidikan di negara kita ini
dengan ikhlas dan tanpa mengeluh untuk memajukan guru-guru, masyarakat agar bermakna dan
bermartabat
20. Pelatihan ini sangat menyenangkan karena kita dapat memetik ilmu dan menerapkannya dalam
lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat
21. Terimakasih atas bimbingan Pak Raka dan tim yang telah membuka kegelapan hidup di
pendidikan sehingga kita sadar bahwasanya pendidik kurang memahami apabila tidak belajar dan
belajar akan tertinggal
22. Penyampaiannya menyenangkan sehingga waktu 4 hari terasa cukup pendek. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat
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23. Menarik, memotivassi dan menyenangkan
24. Sangat menginspirasi sekali, lewat diklat ini dapat menyadarkan diri saya ternyata banyak hal
yang sering kita lupakan dan ternyata adalah hal-hal yang dapat mengubah kita menjadi manusia
yang lebih baik
25. Luar biasa. Membuka hati dan pikiran kita untuk bersemangat melakukan perubahan dan
bermanfaat bagi orang lain
26. Menambah pengetahuan baru, memberi semangat untuk lebih percaya diri
27. Merasa bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa,
memberi motivasi, mengubah pola pikir dan membuat orang tergugah untuk lebih maju, lebih
baik
28. Saya merasa terhormat, merasa senang merasa tambah ilmu dan sekaligus merasa beruntung
menjadi peserta pelatihan ini
29. Setelah mengikuti pelatihan ini baru saya sadari ternyata berbuata kebaikan itu GRATIS
30. Suasananya sangat menyenangkan, apa yang diberikan mudah diterima dan dipahami
31. Menarik, memotivasi dan mudah dipahami
32. Menyenangkan dan sangat inspiratif
33. Mengetahui hal baru untuk meningkatkan segala potensi yang ada pada diri sendiri, orang lain
dan lingkungan
34. Menarik, menyenangkan dan bermutu
35. Luar biasa

2. Secara Umum :
a. Substansi Pelatihan
Istimewa
18

Sangat Baik
13

Baik
4

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Sangat Baik
25

Baik
4

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

Baik
5

Cukup Baik
-

Kurang Baik
-

Tidak Baik
-

b. Cara Penyajian
Istimewa
6

c. Organisasi Penyelenggara
Istimewa
15

Sangat Baik
15

3. Tiga hal yang paling penting yang anda pelajari selama pelatihan ini:
1.

•
•
•

Selalu berbuat baik, kapanpun dan dimanapun
Mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik
Belajar menjadi pemimpin yang transformasional
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

•
•
•

Keberhasilan dan kebaikan adalah 2 hal yang tidak terpisahkan
Keberhasilan adalah pilihan yang bersumber dari diri sendiri
Bersikap pro aktif untuk mencapai sesuatu

•
•
•

Tipe kepemimpinan transformasional dan transaksional
Sikap pro aktif dan reaktif
Hirarkhi kebutuhan Maslow

•
•
•

Meengerti perbedaaan kepemimpinan transaksional dan transformasional
Sikap pro aktif dan re aktif
Kebaikan kunci keberhasilan

•
•
•

Perubahan mindset
Kepemimpinan transformasional
Pendidikan sejati untuk kehidupan bermakna

•
•
•

Berbuat baik/selalu berbuat baik dimapun, kapanpun dan dengan siapapun
Mengubah diri menjadi pribadi yang pro aktif
Belajar menjadi pemimpin yang transformasional

•
•
•

Pola pikir yang harus di ubah
Strategi yang akan digunakan
Karakter yang baik

•
•
•
•

Selalu berbuat baik
Selalu memberi
Selalu berubah menjadi lebih baik dari kemarin
Hidup yang bermakna

•
•
•

Selalu berbuat baik
Membuang rasa keegoisan dan mengutamakan kebersamaan
Semakin banyak berbagi semakin berkelimpahan

•
•
•

Kebaikan adalah kunci keberhasilan
Kepemimpinan menumbuhkan komitmen yang dibangun dalam diri sendiri
Paradoks berbagi : semakin berbagi semakin berkelimpahan

•
•
•

Perubahan diri
Sikap pro aktif dan re aktif
Kepemimpinan transaksional dan transformasional

•
•
•

Merasa lebih banyak kekurangan sehingga perlu belajar terus
Menumbuhkan kesadaran diri untuk memanusiakan peserta didik
Selalu menebarkan kebaikan kepada siapun, dimanapun dan kapanpun
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

•
•
•

I’m learning about memanusiakan manusia
Kerja sama tim yang dilakukan dengan keikhlasan
Meaningful life

•
•
•

Perbedaan simpanse dengan manusia
Hidup bermakna
Mengubah kebiasaan jelek untuk menjadi lebih baik

•
•
•

Perubahan dimulai dari diri sendiri
Kerja sama tim untuk mencapai tujuan dan bahagia bersama
Semangat berbagi

•
•
•

Kebersamaan
Tepat waktu
Berbagi

•
•
•

Bahwa setiap hari kita harus melakukan kebaikan dan berbagi kebaikan
Jadilah manusia yang manusiawai dan bersikap pro aktif
Keberhasilan berawal dari diri sendiri, kita tidak perlu minta izin kepada siapapun untuk
berbuat baik

•
•
•

Mengerti perbedaan antara manusia dan simpanse
Mempunyai bekal untuk melakukan kebaikan dan tiada hari tanpa melakukan perbaikan
Pendidikan senjati dan pendidikan harus bermakna

•
•
•

Kebersamaan
Pengorbanan
Semngat yang luar biasa

•
•
•

Semakin berbagi semakin berkelimpahan
Kebaikan dan keberhasilan tidak bisa dipisahkan
Menjadi manusia yang manusiawi

•
•
•

Menjadi manusia yang manusiawi
Jadilah guru yang profesional
Kita harus memahami dan lebih cermat menghadapi masalah yang kita hadapi di dunia
pendidikan

•
•
•
•

Peran seorang pemimpin transaksional dan transformasional
Sistem meritokrasi dan ciri-cirinya
Pendidikan sejati
Sikap pro aktif dan re aktif

•
•

Selalu berbuat baik
Menjadi seorang pemimpin yang transformasional
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

•
•
•

Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri
Kebaikan adalah kunci kehidupan yang bermakna
Perubahan akan bisa terjadi jika ada kemauan

•
•
•

Menjadi manusia yang pro aktif
Kehidupan bermakan dan penebar kebajikan
Siap menjadi pemimpin yang transformasional setidaknya untuk diri sendiri

•
•
•

Selalu bermakna dan mau berubah
Perubahan dimulai dari diri sendiri
Mau berkorban

•
•
•

Menjadi orang yang beruntung
Mendapat ilmu, hal-hal baru, pelajaran yang sangat bermakna
Mendapat pola pikir yang lebih maju

•
•
•

Bagaimana memanusiakan manusia
Perubahan dimulai dari diri sendiri
Tiada kesuksesan tanpa kebaikan

•
•
•

Kebaikan
Perbaikan
Perubahan

•
•
•

Mengubah mindset dari yang kuno ke yang lebih modern
Dari yang dulu tangan di bawah menjadi tangan di atas
Perbaikan terus menerus

•
•
•

Menjadi orang yang berguna
Menjadi orang yang lebih baik
Menjadi orang yang tidak mudah putus asa atau gampang menyerah

•
•
•

Pentingnya menghargai orang lain
Memberi contoh pada orang lain
Menghilangkan ego pada diri kita sendiri

•
•
•

Menjadi manusia yang manusiawi
Kerja keras, pantang menyerah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik
Menjadi manusia yang kreatif, aktif berpikir dalam menghadapi segala masalah

•
•
•

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
Makin kita berbagi makin kita berkelimpahan
Kunci keberhasilan adalah ”Kebaikan”

•

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
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4. Saran :
1.
2.
3.
4.
5.

Waktu pelatihan diperpanjang
Pelatihan semacam ini harus ditularkan kepada semua guru di seluruh Kabupaten Banjarnegara
Semoga Bapak/ibu mendapat imbalan pahala dari Alllah SWT
Semoga tidak bosan memberi ilmu kepada kami di Batur
Supaya suatu saat diadakan pertemuan lagi dengan peserta diklat IOA untuk mengetahui sejauh
mana perubahan terjadi, terutama perubahan pada diri para guru
6. Waktu pelatihan diperpanjang agar kami bisa lebih banyak mendapat ilmu
7. Semoga semua guru di Indonesia bisa mendapat pelatihan ini
8. Lebih banyak lagi diadakan pealtihan seperti ini tidak hanya dikalangan pendidik tetapi juga
dengan para orang tua
9. Sering-seringlah mengadakan pelatihan guna kemajuan di bidang pendidikan
10. Perlu dilanjutkan lagi karena pelatihan ini sangat bermanfaat
11. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan seperti ini dapat berjalan terus agar guru-guru khususnya di
Kabupaten Banjarnegara dapat merubah perilaku dan cara pandang guru-guru di kabupatenkabupaten lainnnya
12. Kepada tim IOA saya ucapkan terimakasih semoga semuanya bermanfaat di dunia pendidikan
khususnya dan masyarakat pada umumnya
13. Berharap diberi kesempatan bersemu dengan para coaching dan semoga bisa lebih baik ke
depannya
14. Kami mengharap di lain kesempatan ada pelatihan lagi
15. Waktunya ditambah lagi
16. Pelatihannya ditambah lagi untuk kegiatan fisik atau permainan
17. Mohon penjelasan menggunakan media multimedia dibuat lebih menarik agar peserta lebih
tertarik dan lebih mudah dipahami
18. Mudah-mudahan diklat ini diadakan lagi
19. Kami berharap masih ada kelanjutan dalam program ini sehingga berkesinambungan dalam
mengembangkan pendidikan seperti ini dengan program-program yang lainnya
20. Semoga diadakan pelatihan seperti ini lagi tetapi yang lebih banyak prakteknya
21. Semoga berguna bagi kita semua
22. Waktu yang disediakan cukup singkat mudah-mudahan apa yang kami terima bermanfaat
23. Anggota tim IOA perlu ditambah, lanjutkan ke kabuoaten lain semoga bisa menjamah seluruh
Indonesia agar pendidikan karakter bisa tertanam
24. Terus diadakan diklat yang seperti ini, fasilitator selalu sehat, tetap bersemangat dalam
menjalankan tugasnya
25. Tetaplah bersemangat melajutkan misi mengubah pendidikan di Indonesia. Selalu sehat
26. Semoga bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan IOA
27. Semoga IOA jauh lebih bermanfaat lagi dengan memberi kesempatan bukan hanya untuk guru,
kepala sekolah, pengawas tapi juga untuk orang tua dan komite
28. Mengadakan pelatihan yang membangun yang serupa dengan lebih banyak peserta, lebih banyak
tempat yang mendapat kesempatan untuk mengikutinya
29. Diklat IOA tidak hanya dikalangan pendidik tetapi keseluruh lapisan masyrakat
30. Lanjutkan untuk kebaikan
31. Perbanyak tantangan tantangan pada peserta
32. Perbanyak lagi permainan-permainan yang menantang
33. Tingkatkan terus pelatihan ini agar semua guru kebagian dan pendidikan berhasil
34. Semoga ada pelatihan lanjutannya
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