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Ciri kepemimpinan transformasional 
adalah ‘besar’ dengan membesarkan 
orang lain, ‘kuat’ dengan menguatkan 
orang lain, ‘maju’ dengan memajukan 

orang lain

Dr. Ida I Gede Raka
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 Pendahuluan
Tidak terasa program pelatihan guru di Dieng telah berjalan lebih dari 1 tahun. Program ini kami mulai 
pada awal bulan Januari 2018 dengan pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk 56 orang 
pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Wonosobo, Jawa Tengah. Secara keseluruhan, pelatihan Kepemimpinan Transformasional telah 
diikuti oleh 495 peserta yang terbagi dalam 14 batch pelatihan yang terdiri dari pejabat di Dinas 
Pendidikan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara, kepala sekolah dan guru di kecamatan Kejajar 
dan kecamatan Batur. Selain itu, bersama Prof. Raka dari Masyarakat Pendidikan Sejati, kami juga 
melaksanakan Train the Trainer (ToT) untuk program Kepemimpinan Transformasional, Forum 
Berbagi dan kunjungan sekolah. ToT dilakukan untuk mempersiapkan para pelatih lokal yang akan 
melanjutkan pelatihan ini ke guru dan kepala sekolah di 14 kecamatan lainnya di Kab. Wonosobo. 

Melihat impact pelatihan yang baik, Dinas Pendidikan Kab. Wonosobo meminta IOA untuk juga 
memberikan pelatihan kepemimpinan untuk para staf di lingkungan dinas. Pelatihan Kepemimpinan 
untuk Pelayanan Prima dilaksanakan untuk 45 peserta di bulan November 2018. Tujuan pelatihan 
ini agar seluruh jajaran di Dinas Pendidikan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada setiap 
orang atau pihak yang membutuhkan. 

Sesuai dengan pola pelatihan yang selalu kami terapkan, program pelatihan IOA selalu dimulai 
dengan pelatihan kepemimpinan/soft skill dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan hard skills. 
Untuk itu IOA bekerjasama dengan SEAMEO Qitep in Science (SEAQiS), www.qitepinscience.
org, mengadakan pelatihan Pendalaman Materi IPA untuk 318 guru di bulan Feb-Maret 2019. 
IOA berbangga dapat berkolaborassi dengan SEAQiS sebagai institusi pendidikan di bidang sains 
yang berada di bawah naungan Kemendikbud dengan ruang lingkup di 11 negara Asia Tenggara. 
Kerjasama ini sudah dijajaki sejak 2016 dan akhirnya dapat terlaksana tahun ini.  Sebagai institusi 
terkemuka tentunya SEAQiS sangat berhati-hati dalam menentukan partner kerjasamanya.  

SEAQIS memberikan apresiasi kepada IOA yang berhasil memotivasi  ratusan peserta untuk 
mengikuti pelatihan dengan disiplin dan antusiasme yang tinggi. Pelatihan mendapat feedback 
positif dari para peserta dan Dinas Pendidikan karena dilakukan dengan banyak eksperimen aplikatif  
dan konsep active learning yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Berikutnya, SEAQiS akan 
membantu IOA untuk membuat program yang cakupannya lebih luas, tidak hanya di kecamatan 
Kejajar, Dieng tapi juga di tingkat kabupaten dengan 14 kecamatan lainnya agar menjangkau lebih 
banyak guru melalu pengembangan program Kelompok Kerja Guru (KKG). Dalam waktu dekat, IOA, 
SEAQIS dan Dinas Pendidikan Wonosobo akan bertemu di Bandung untuk membicarakan detail 
kerjasamanya. Kami percaya kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah untuk kerjasama IOA 
dan Nusantarun di Dieng. 
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PELATIHAN PENDALAMAN MATERI IPA UNTUK GURU SD
KEJAJAR-WONOSOBO DAN BATUR-BANJARNEGARA, 21-30 MARET 2019

Rangkaian Pelatihan Pendalaman Materi IPA utk Guru SD di Kejajar dan Batur, Dieng berlangsung 
dari tanggal 21 sampai 30 Maret 2019. Pelatihan ini difasilitasi oleh para instruktur dari SEAMEO 
QITEP in Science yang menyampaikan berbagai materi Biologi dan Fisika dengan sangat interaktif 
dan langsung diimplementasikan melalui berbagai eksperimen. Para guru merasakan manfaat 
yang besar karena materinya berkaitan erat dengan penerapan kurikulum 2013. Para alumni telah 
mencoba berbagai eksperimen tsb di dalam kelas bersama siswanya dengan antusias. Dengan 
telah diakhirinya pelatihan ini,.maka program pelatihan sains di Dieng telah tuntas dilaksanakan 
dengan total peserta 318 guru SD yang terdiri dari 3 batch pelatihan di Kejajar dan 2 batch di Batur. 
Kami merencanakan pelatihan matematika setelah libur akademik semester genap tahun ini agar 
dapat melengkapi ketrampilan para guru. Kami berterima kasih kepada panitia lokal di Kejajar dan 
Batur yang telah berupaya sebaiknya untuk mensukseskan pelatihan ini dengan mengundang para 
peserta dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelatihan berjalan lancar.

Struktur program pelatihan Pendalaman Materi IPA ini adalah sbb :
1. Umum

Kebijakan Dinas Pendidikan

2. Pokok
Penguatan Materi Subjek IPA
•	 Rangkaian Listrik : Komponen Listrik dan Fungsinya, Rangkaian Listrik, Aplikasi Rangkaian 

Listrik
•	 Energi : Jenis Energi, Perubahan Energi, Sumber Energi
•	 Anatomi FisiologiTubuh Manusia dan Hewan : Sistem Peredaran Darah, Sistem Pencernaan, 

Sistem Gerak
•	 Struktur Tumbuhan : Morfologi Organ, Reproduksi Tumbuhan, Fisiologi Tumbuhan

3. Penunjang
•	 Pretes dan Postes
•	 Orientasi Diklat

Total 30 jam pelatihan.
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PELATIHAN PENDALAMAN MATERI IPA UNTUK GURU SD
KEJAJAR-WONOSOBO, 18-23 FEBRUARI 2019

Pada tanggal 18-23 Februari 2019 kami memulai pelatihan Pendalaman Materi IPA untuk Guru SD 
bertempat di SD Maarif Tieng, Kejajar, Dieng, Wonosobo. Pelatihan ini diikuti oleh 145 peserta yang 
merupakan guru dari 24 SD di kecamatan Kejajar. Pelatihan ini merupakan kerjasama yang baik 
antara Perkumpulan IOA dan SEAMEO QITEP in Science (www.qitepinscience.org) serta tentunya 
NusantaRun Chapter 5 (www.nusantarun.com). Pelatihan ini merupakan lanjutan dari Program 
Dieng yang tahun lalu dimulai dengan pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk 495 
peserta di Kejajar, Wonosobo dan Batur, Banjarnegara. Pelatihan sains ini dimulai dengan acara 
pembukaan yang dihadiri oleh beberapa pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. 
Wonosobo. Setelah itu dilakukan penandatangan kerjasama antara Perkumpulan IOA yang diwakili 
oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan IOA dan SEAMEO QITEP in Science yang diwakili oleh Ibu Dr. 
Indrawati yang merupakan Direktur SEAQiS. 

Pelatihan ini juga menjadi istimewa dengan kehadiran beberapa pelari Nusantarun Chapter 5 yakni 
Renato Joesaki, Mike Butar dan Suparmin. Mereka disambut dengan sangat hangat dan mendapat 
apresiasi yang tinggi dari para guru. Selain berbincang dengan para guru, pelari juga berkunjung 
ke salah satu sekolah terpencil yakni SD Igirmranak dimana mereka bercerita tentang profesi 
mereka dan membagikan motivasi kepada para siswanya. Kiranya kedatangan pelari ini sangatlah 
penting agar mereka dapat melihat secara langsung pelatihan yang telah mereka danai dan 
menyampaikannya kepada para donatur. Pelatihan berlangsung dengan lancar dan meriah karena 
para guru banyak melakukan berbagai eksperimen menarik yang diharapkan dapat diteruskan 
kepada para siswanya. Beberapa guru menyampaikan bahwa pelatihan ini sangatlah bermanfaat 
karena selama ini pelatihan yang mereka ikuti hanyalah tentang Kurikulum 2013 tanpa penjelasan 
bagaimana praktik pelaksanannya.  Pelatihan ini juga sangat berbeda dengan pelatihan sejenis 
yang pernah mereka ikuti sebelumnya baik dari segi materi, instruktur dan pelaksanannya. Mereka 
berharap dapat terus dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan berikutnya. 

Struktur program pelatihan Pendalaman Materi IPA ini adalah sbb :
1. Umum

Kebijakan Dinas Pendidikan

2. Pokok
Penguatan Materi Subjek IPA
•	 Rangkaian Listrik : Komponen Listrik dan Fungsinya, Rangkaian Listrik, Aplikasi Rangkaian 

Listrik
•	 Energi : Jenis Energi, Perubahan Energi, Sumber Energi
•	 Anatomi FisiologiTubuh Manusia dan Hewan : Sistem Peredaran Darah, Sistem Pencernaan, 

Sistem Gerak
•	 Struktur Tumbuhan : Morfologi Organ, Reproduksi Tumbuhan, Fisiologi Tumbuhan

3. Penunjang
•	 Pretes dan Postes
•	 Orientasi Diklat

Total 30 jam
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PELATIHAN TRANSFORMASI PELAYANAN PRIMA
DISDIKPORA WONOSOBO, 26-29 NOVEMBER 2018

Dalam rangkaian program Dieng di tahun 2018, IOA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mengadakan pelatihan Transformasi Pelayanan Prima untuk 
45 staf di lingkungan dinas pada tanggal 26-29 November 2018. Pelatihan dilaksanakan di Sekolah 
Don Bosco dan Dieng Creative Hub. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar kualitas pelayanan 
dinas PPO dapat terus optimal untuk dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kab. 
Wonosobo. Pelatihan dibuka oleh Bapak Drs. Musofa, M.Pd., selaku Sekretaris Dinas PPO Kab. 
Wonosobo. Beliau berharap agar peserta dapat menarik manfaat yang sebesar-

besarnya dari pelatihan yang sangat baik ini. Sementara itu Dr. I Gede Raka selaku Chairman 
Masyarakat Pendidikan Sejati memfasilitasi sepenuhnya pelatihan ini. Pendanaan pelatihan berasal 
dari alokasi APBD 2018 dan donasi Nusantarun Chapter 5

Beberapa materi pelatihan yang disampaikan antara lain :
•	 Belajar dari Pengalaman 1 : ‘Rantai tangan’ dan ‘Berdiri bersama’  
•	 Belajar dari Pengalaman  2: ‘Tanpa tangan’ dan ‘Kereta Balon’. 
•	 Belajar dari Pengalaman  3: ‘Pemanasan Global’ dan ‘Apresiasi’ 
•	 Belajar dari Pengalaman  4: ‘Karpet Ajaib’
•	 Assignments
•	 ‘Cermati tokoh anda’ : Keberhasilan dan Kebajikan  
•	 Sikap Proaktif vs Reaktif
•	 Hirarkhi Kebutuhan 
•	 Visi Pribadi 
•	 Pelayanan Prima yang Bermakna
•	 Strategi Transformasi untuk Pelayanan Prima

Testimoni :
1. Pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja, menambah wawasan untuk meningkatkan 

pelayanan kerja
2. Sangat menyentuh hati untuk memperbaiki diri dan instansi
3. Luar biasa!!! Ilmu kebaikan yang sangat bermanfaat untuk dapat disemai dalam diri sendiri dan 

orang lain untuk menggapai kebahagiaan
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4. Selama mengikuti pelatihan ini banyak sekali pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan 
karakter yang di dapat

5. Mengesankan materi dan cara penyampaiannya

 

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL BATCH 6-7
BATUR-BANJARNEGARA, 17-24 OKTOBER 2018

Pelatihan kepemimpinan ini mengakhiri seluruh rangkaian pelatihan kepemimpinan di kecamatan 
Batur, Banjarnegara. Batch 6 dan 7 ini dilaksanakan  di SDN 1 Sumberejo diikuti oleh total 78 guru 
baik PNS maupun honorer. Bapak Sahidin selaku Pengawas kecamatan Batur membuka pelatihan 
ini pada tanggal 17 Oktober dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa sambutan lainnya. Bapak 
Suhar Sulasmono selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis kecamatan Batur menyampaikan rasa 
hormat dan bangga karena Batur telah terpilih sebagai tempat pelaksanaan pelatihan yang dibiayai 
oleh Nusantarun Chapter 5. Bapak Suhar juga mengatakan bahwa beliau telah melihat berbagai 
perubahan positif pada guru dan sekolah setelah dilaksanakannya pelatihan ini. 

Testimoni :
1. Pelatihan seperti ini harus lebih sering dilaksanakan mengingat kualitas pendidikan di Indonesia 

yang masih tertinggal dari negara-negara lain.
2. Waktu pelaksanaan ditambah lagi karena masih banyak hal-hal yang ingin didapat dari pelatih-

pelatih IOA
3. Semoga kegiatan IOA yang banyak bermakna ini ditularkan juga ke guru-guru yang lain yang 

belum mengikuti agar kita bisa cepat dan bersama-sama maju untuk menjadi pribadi yang baik
4. Kalau bisa tidak hanya sekecamatan Batur saja tapi ke seluruh Indonesia
5. Diadakan diklat lanjutan/tambahan dalam periode waktu tertentu untuk mengawal keberhasilan 

program guru yang transformasional
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LAMPIRAN

1. Rekaman Hasil Pelatihan Kepemimpinan Transformasional
2. Absensi
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REKAMAN HASIL PELATIHAN
ANGKATAN I & II

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK PELAYANAN PRIMA
(BINTEK PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI

DALAM PELAYANAN PUBLIK DISDIKPORA 
KABUPATEN WONOSOBO)

Wonosobo, 26 - 27 November 2018

Kerjasama antara :
Yayasan Lari Nusantara

Perkumpulan IOA
Masyarakat Pendidikan Sejati & Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Wonosobo
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A.  ANGKATAN I
I.      RENCANA PENGEMBANGAN PRIBADI

NAMA
KEBIASAAN YANG AKAN 

DIKEMBANGKAN
KEBIASAAN YANG AKAN 

DITINGGALKAN

1
TRUKO

- Melaksanakan tugas sesuai dengan 
tupoksi

- Melaksanakan tugas dengan ikhlas
- Melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh
- Melaksanakan berbagai kurikulum 

mulai dari yang kecil-kecil

- Tidak melaksanakan tugas 
sesuai tupoksi

- Tidak melaksanakan tugas 
dengan ikhlas

- Tidak melaksanakan tugas 
dengan sunggugh-sungguh

- Tidak melaksanakan kebaikan

2
SUKARTONO
SEKSI PAUD 
DISDIKPORA

- Disiplin
- Tanggung jawab
- Aktif, inovatuf, kreatif
- Jujur
- Mandiri
- Amanah
- Berjiwa sosial, suka menolong, 

dermawan
- Rajin beribadah, religius
- Komunikatif, terbuka
- Sopan/santun
- Patuh pada aturan/pimpinan
- Rajin membaca
- Pantang menyerah
- Ceria/senang
- Berakhlak mulia

- Malas
- Ceroboh
- Reaktif
- Santai
- Konfrontatif 

3
SUYONO

- Pelayanan yang baik
- Koordinasi
- Kerja sama

- Sikap tidak peduli
- Pelayanan yang kurang
- Sikap tidak adil

4
AGUS HIDAYAT

- Ramah kepada siapapun
- Menyapa setiap orang yang 

meminta pelayanan
- Membantu saudara/teman yang 

membutuhkan
- Melayani costumer sesuai 

kebutuhan 
- Menyayangi keluarga dengan 

penuh kasih
- Lebih taat beribadah
- Berbagi kebaikan dengan semua 

orang

- Malas
- Kurang ramah
- Tidak ikhlas berbagi
- Kurang sopan/cuek
- Kurang disiplin
- Tidak peduli
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NAMA
KEBIASAAN YANG AKAN 

DIKEMBANGKAN
KEBIASAAN YANG AKAN 

DITINGGALKAN

5
MASROKHAN

- Ikhlas
- Jujur
- Disiplin
- Suka menolong
- Terus belajar
- Membantu kawan
- Mempermudah pelayanan
- Senyum, sapa, sopan

- Cari pamrih
- Berdusta
- Tidak tertib
- Egois
- Tidak mau mengembangkan 

diri
- Enggan membantu teman
- Memperlama pelayanan
- Tidak sopan

6
INDARWATI

- Membangun kerja sama yang lebih 
baik lagi dengan rekan kerja

- Menghargai rekan kerja
- Membuat perubahan ke arah yang 

lebih baik tanpa melanggar aturan 
yang berlaku

- Tidak diskriminasi

- Bersikap pasif atau menunggu 
perintah

- Bekerja sendirian
- Tidak peduli terhadap orang 

lain
- Tidak mengambil keputusan 

sendiri

7
SUMAMI

- Jujur dan ikhlas
- Disiplin
- Sabar
- Tekun
- Peduli sesama 
- Hidup sakinah, mawaddah, wa 

rohmah

- Malas
- Melannggar aturan/waktu
- Tidak disiplin
- Berburuk sangka
- Mempercayai hoaks (berita 

bohong)

8
SUDIRMAN

- Datang, pulang, berpakaian sesuai 
aturan

- Bekerja sesuai tupoksi
- Menjalankan tugas sesuai jadwal 

perencanaan
- Berbagi ilmu dan solusi dengan 

ikhlas
- Menjadi orang yang dibutuhkan 

atau tidak menjadi orang yang 
ditakuti

- Selalu terbuka dari saran dan kritik
- Menindaklanjuti sesuai integritas

- Datang, pulang dan berpakaian 
tidak sesuai aturan

- Bekerja tidak sesuai tupoksi
- Bekerja tidak atas rencana
- Pelit berbagi kebaikan
- Menjadi orang yang tidak 

dibutuhkan
- Alergi terhadap saran dan kritik
- Tidak menindaklanjuti yang 

sudah dijanjikan

9
NUR IMAN

- Ramah
- Peduli
- Membantu orang lain
- Belajar lebih giat untuk hal baru
- Tekun bekerja
- Ikhlas

- Kurang rapi
- Mudah terpancing emosi/

kurang sabar
- Kurang disiplin waktu
- Kurang hafal nama orang

10
AREF SUSANTO

- Mengembangkan pelayanan dari 
hal yang kecil

- Lebih ramah
- Semangat melayani dengan 

sepenuh hati
- Lebih perhatian dalam melayani

- Meninggalkan sikap kurang 
peduli pada saat melayani 
masyarakat

- Meninggalkan kebiasaan 
kurang baik lainnya
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NAMA
KEBIASAAN YANG AKAN 

DIKEMBANGKAN
KEBIASAAN YANG AKAN 

DITINGGALKAN

11. SUMANTRI - Senyum, sapa
- Menyebut nama
- Ramah dalam pelayanan
- Cekatan dalam memberikan 

pelayanan
- Tidak mempersulit

- Acuh
- Tidak sabar
- Membantah/nada tinggi dalam 

pelayanan
- Lamban dalam pelayanan

12
DYNA CLAUDIA

- Jujur
- Bertanggung jawab
- Peduli terhadap orang lain/

keadaan sekitar
- Memberikan apresiasi
- Menerima masukan dari orang lain 

dengan lapang dada
- Mempunyai konsep hidup yang 

bermakna

- Membicarakan keburukan 
orang lain

- Cuek terhadap keadaan sekitar
- Mengandalkan orang lain

13
NISA

- Ramah, sopan, sabar
- Disiplin
- Sabar, tekun
- Taat beribadah
- Jujur
- Dermawan
- Rendah hati
- Suka memancing orang lain
- Komunikatif

- Egois
- Pemarah
- Pemalas
- Sombong
- Iri, dengki

14
LIES

- Berupaya ramah dan santun
- Komunikasi lebih terarah
- Berusaha memberi kebaikan
- Lebih teliti
- Memberi perhatian yang lebih
- Jujur
- Sabar 
- Percaya diri
- Intropeksi diri

- Cuek
- Egois
- Emosional
- Iri/dengki
- Pemalas 

15
INUNG

- Berbagi
- Disiplin
- Bertanggung jawab pad pekerjaan
- Belajar agar bisa mengetahui hal-

hal yang belum tau
- Jujur
- Taat menjalankan ibadah
- Peduli dengan lingkungan

- Suka bergunjing
- Malas
- Sombong 

16
NASIKUN

- Menyapa - Cuek
- Masabodoh
- Ngores
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II.      RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

1
TRUKO

- Melayani dengan ramah
- Meayani dengan cepat
- Melayani dengan sepenuh hati
- Melayani tanpa diskriminasi

- Melaksanakan pelayanan 
dengan sepenuh hati dan tanpa 
pamrih

2
SUKARTONO
SEKSI PAUD 
DISDIKPORA

- Ramah
- Tepat waktu
- Bermanfaat
- Sesuai kebutuhan
- Jemput bola
- Memuasakan 
- Jelas 

- Membuat ketentuan yang jelas 
berupa SOP untuk memberikan 
kepastian bagi petugas yang 
melayani dan memudahkan 
bagi orang yang melayani

3
SUYONO

- Memberikan pelayanan dengan 
baik

- Murah senyum
- Tidak berbelit-belit
- Tepat waktu
- Bertanggung jawab sampai 

selesai

- Memberikan pelayanan dengan 
baik, sabr dalam keadaan 
apapun

4
AGUS HIDAYAT

- Ramah dan sabar
- Memberikan penjelasan/

informasi rinci dan jelas
- Akrab
- Profesional  

- Lebijh ikhlas
- Membuat POS untuk semua 

jenis pelayanan
- Melayani dengan hati

5
MASROKHAN

- Ramah, sopan dan komunikatif
- Pelayanan cepat, ikhlas sesuai 

SOP/aturan
- Tidak mengambil keuntungan 

secara materi
- Mengutamakan kepuasan 

customer

- Membiasakan diri untuk ramah, 
sopan dan komunikatif

- Memahami prosedur dan 
langkah-langkah percepatannya

- Tidak memandang pelanggan 
untuk memberi sesuatu

- Ikhlas menerima saran dan 
kritik yang membangun

6
 INDARWATI

- Tidak berbelit-belit
- Cepat
- Gratis 

- Menyederhanakan prosedur
- Waktu pelayanan makin lama 

makin cepat
- Tetap mempertahankan
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NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

7
SUMAMI

- Ramah
- Menanyakan bentuk pelayanan 

apa yang dibutuhkan
- Diarahkan, dijelaskan proses 

dan prosedurnya
- Ditindaklanjuti sampai selesai 
- Dilayani sampai selesai, 

pemanfaat pelayanan bisa 
membawa pulang hasil dengan 
baik dan puas

- Ramah
- Cekatan
- Tepat waktu
- Tepat sasaran
- Membuat suasana nyaman, 

aman bersinergi pada 
pemanfaat pelayanan

8
SUDIRMAN

- Ramah dan berkomunikasi
- Melayani dengan cepat dan 

tidak berbelit-belit
- Tidak transkasional dalam 

melayani
- Melayani bukan karena atasan 

tapi karena keikhlasan
- Mengubah mindset mengenai 

pelayanan
- Bekerja dengan hati agar 

bermakna
- Keberhasilan adalah atas doa 

semua orang

- Ramah berkesinambungan/
lestari

- Sesuai SOP/POS
- Gratis/mencari berkah
- Ikhlas
- Mengajak
- Melatih
- Berhasil atas doa

9
NUR IMAN

- Ramah
- Komunikatif
- Peduli
- Memberikan solusi
- Ikhlas (tidak transaksional)
- Mau belajar hal baru
- Bisa bekerja sama dengan 

orang lain

- Lebih sabar dalam menghadpi 
stakeholder

- Lebih giat menggali informasi-
informasi yang dibutuhkan

- Lebih tepat waktu dalam 
menyelesaikan tugas

- Lebih erat dalam mebangun 
kerja sama dengan orang lain

10
AREF SUSANTO

- Pelayan yang ramah dan baik 
dalam penyampaian

- Bertanggung jawab
- Sopan 

- Lebih sabar dalam mengahdapi 
karakter masyarakat yang 
dilayani

- Lebih inovatif dalam pelayanan 
publik

- Lebih bertanggung jawab pada 
pelayanan agar lebih maksimal 
hasilnya

11
SUMANTRI

- Sopan
- Ramah
- Sabar
- Ikhlas
- Disiplin 

- Selalu memperbaiki diri
- Hari ini lebih baik dari hari 

kemarin
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NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

12
DYNA CLAUDIA

- Ramah
- Komunikatif
- Sopan
- Tidak memungut biaya
- Berusaha memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat 
sesuai kebutuhan

- Memberikan pelayanan dengan 
tulus, ikhlas

- Berusaha menjalin komunikasi 
yang baik dengan pihak yang 
dilayani

- Memberikan informasi dengan 
bahasa yang baik, sopan dan 
mudah dimengerti

- Bekerja dan melayani sesuai 
dengan SOP

13
NISA

- Ramah 
- Sopan
- Komunikatif
- Cekatan 

- Berusaha berbuat kebaikan
- Mempertahankan kebaikan-

kebaikan yang sudah ada pada 
diri kita

14
LIES

- Ramah
- Melaksanakan tugas dengan 

baik
- Cekatan
- Hasil dapat dipertanggung 

jawabkan

- Berusaha untuk melayani 
sebaik-baiknya dan berusaha 
untuk tidak mengecewakan 
orang lain/yang dilayani

15
INUNG

- Ramah, sopan
- Memberikan informasi yang 

benar
- Peduli dengan apa yang ada di 

sekitar
- Komunikatif

- bisa memberikan informasi 
yang diperlukan oleh publik

- memberikan pelayanan dengan 
ramah dan sopan

- saling membantu/peduli 
dengan teman dalam hal 
pekerjaan

16
NASIKUN

- bisa menyajikan apa yang 
dikehendaki oleh pihak yang 
berkepentingan/masyarakat

- Memberi arahan/petunjuk
- Ramah
- komunikatif

III.      RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN
 1. Ciri-ciri Pelayanan Prima

•	 Petugas  ramah dan komunikatif
•	 Memberikan informasi yang jelas
•	 Pelayanan cepat dn sesuai kebutuhan/SOP
•	 Tidak transaksional
•	 Pelanggan merasa puas
•	 Menerima saran, kritik/pengaduan dan ditindak lanjuti

2. Pelayanan yang Tidak Baik
•	 Tidak ramah
•	 Informasi tidak jelas
•	 Berbelit-belit
•	 Prosedur tidak jelas
•	 Waktu pelayanan lama
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•	 Kurang cekatan
•	 Kurang perhatian/tidak serius

IV.      UMPAN BALIK
1. Kesan

1. Awalnya saya kira kegiatan ini akan menjenuhkan, tapi ternyata tidak. Dengan kegiatan ini 
membuat kami lebih fresh. Terimakasih Pak Raka, Bu Tanti, Bu Andri C U next time

2. Menyenangkan dan tidak membosankan
3. Pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja, menambah wawasan untuk 

meningkatkan pelayanan kerja
4. Sangat mengesankan dan menyenangkan dalam menyampaikan materi pembelajaran
5. Menambah wawasan, tidak membosankan dan menyenangkan
6. Selama mengikuti pelatihan ini banyak sekali pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan 

karakter yang di dapat
7. Menambah wawasan dalam pelayanan publik
8. Sangat inspiratif
9. Sangat baik dan menginspirasi
10. Luar biasa sangat bermakna, belajar menyenangkan dapat dilakukan dari diri sendiri
11. Pak Raka luar biasa. Semoga bisa bertemu kembali dengan kegiatan berikutnya
12. Baik untuk mengubah mindset agar lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain
13. Sangat menyentuh hati untuk memperbaiki diri dan instansi
14. Sangat bermanfaat
15. Luab biasa!!! Ilmu kebaikan yang sangat bermanfaat untuk dapat disemai dalam diri sendiri 

dan orang lain untuk menggapai kebahagiaan
16. Mengesankan materi dan cara penyampaiannya

2. Secara Umum :

a. Substansi Pelatihan

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

5 9 1 1 - -

b. Cara Penyajian

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

5 10 1 - - -

c. Organisasi Penyelenggara

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

3 9 3 1 - -



15
Laporan Pelaksanaan Pelatihan Program Dieng

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

1.  
•	 Lebih memahami pentingnya pelayanan prima
•	 Kesempatan berbagi kebahagiaan, pengetahuan, pengalaman
•	 Membangun kebersamaan  

2.  
•	 Menambah wawasan dalam memberikan pelayanan
•	 Mengubah perilaku dalam memberikan pelayanan yang lebih baik
•	 Keikhlasan dalam memberikan pelayanan

3.  

•	 Menambah pengetahuan
•	 Menambah persaudaraan
•	 Tahu cara kerjasama yang baik
•	 Bisa memimpin diri sendiri

4.  

•	 Memupuk, memicu kita untuk berbuat kebaikan, kebaikan dalam kehidupan 
kita sehari-hari baik d lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat

•	 Kerja sama, kebersamaan, berbagi, ketekunan
•	 Kesabaran 

5.  
•	 Kebersamaan
•	 Kekompakan
•	 Kerja sama

6.  
•	 Kreativitas
•	 Pengembangan pola pikir
•	 Kepercayaan 

7.  
•	 Menambah wawasan dibidang pendidikan
•	 Silaturahmi 

8.  
•	 Perubahan mindset
•	 Berperilaku dengan senantiasa menunjukkan kebaikan-kebaikan diri
•	 Memahami konsep pelayanan prima yang sebenarnya

9.  
•	 Tambah wawasan dalam pelayanan
•	 Menambah ilmu yang sangat baik
•	 Mengupas-tuntas kebodohan yang selama ini belum terungkap 

10.  
•	 Bekerja berkah
•	 Menjadi orang yang bermakna
•	 Pelayanan yang memuaskan pelanggan

11.  
•	 Merubah mindset
•	 Berani mencoba sesuatu yang baru
•	 Siap dengan perubahan apapun

12.  
•	 Perubahan ke arah yang lebih baik
•	 Bermakna bagi orang lain
•	 Mulai dari diri sendiri dan sekarang 

13.  
•	 Setiap aktivitas hidup mengandung pembelajaran
•	 Setiap orang punya potensi untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain
•	 Mulai sejak sekarang untuk melakukan cara baru dan mengembangkan motivasi

14.  
•	 Keberhasilan adalah hasil bersama
•	 Mulai dari sekarang dari hal-hal yang kecil untuk melakukan perubahan
•	 Kebajikan 
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15.  
•	 Kebaikan yang kita lakukan sebenarnya untuk diri kita sendiri
•	 Berbagi kebaikan untuk menggapai kebahagiaan
•	 Kebaikan dalam pelayanan prima melahirkan hidup yang bermakna

16.  
•	 Lebih tahu apa itu pelayanan prima
•	 Kerja sama yang baik, harus saling memberi
•	 Tantangan baru tidak bisa dikerjakan dengan cara lama

4. Saran :
 

1. Semoga kegiatan ini tidak hanya dilakukan 1 x
2. Diadakan lagi kegiatan seperti ini
3. Pelatihan yang baik. Semoga berkelanjutan di masa yang akan datang
4. Perlu diadakan lagi tahun depan
5. Perlu diadakan lagi tahun depan, karena materi/penyajiannya sangat berkesan dan kita 

semua menikmati materi yang disajikan mulai dari permainan sampai hari terakhir
6. Lebih inovatif lagi
7. Semoga ada kelanjutannya di waktu yang akan datang
8. Perlu diadakan kegiatan-kegiatan sejenis, guna menjaga arah dan konsistensi perubahan 

pelayanan menjadi semakin baik
9. Pelatihan ini perlu dilaksanakan pada guru-guru, prndidik, pamong belajar pada semua lini
10. Peserta dari semua kalangan dan menindak lanjuti bersama-sama
11. Lanjutkan dan tetap dipertahankan hal-hal yang sudah baik
12. Untuk dikembangkan terus dan diberikan pada semua orang
13. Gerakkan teruuus
14. Untuk bis dilaksanakan di sekolah-sekolah/SMP di Kabupaten Wonosobo
15. Kembangkan pelatihan seperti ini untuk semua instansi pendidikan agar manfaatnya tersebar 

luas tak terbatas
16. Bila ada waktu mohon untuk bisa memberi pelatihan lagi 

B.  ANGKATAN II
I.      RENCANA PENGEMBANGAN PRIBADI

NAMA KEBIASAAN YANG AKAN 
DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN 
DITINGGALKAN

1
PRASMONO

- Semangat dalam bekerja
- Menjadi lebih disiplin
- Bekerja secara kuntinyu
- Teliti dalam melakukan sesuatu

2
LUKMAN

- Kedisiplinan dalam bekerja
- Bekerja dengan ikhlas
- Rasa hormat, sopan, santun 

terhadap orang sekitar
- Membantu sesama
- Bekerja sama
- Melayani dengan baik
- Jujur 

- Malas
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NAMA KEBIASAAN YANG AKAN 
DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN 
DITINGGALKAN

3
DAYAT

- Kejujuran
- Melakukan kebaikan
- Melayani dengan baik setiap 

tamu yang datang di kantor 
dinas

- Sikap dan toleransi kepada 
setiap orang

- Menjaga kebersihan lingkungan 
kerja

- Meninggalkan kebiasaan buruk
- Lekas bosan

4
FIBRIANA. N

- Ramah kepada setiap orang
- Mulai menghargai potensi/

kemampuan diri dan orang lain
- Selalu ingin belajar dan pantang 

menyerah
- Kerja keras untuk hasil yang 

lebih baik
- Sopan santun kepada semua 

orang

- Panikan
- Egois
- Cuek
- Kurang rapi

5
HENI AGUSTANTI. W

- Selalu ramah kepada semua 
orang, tersenyum dan menyapa

- Selalu berbagi apapun yang 
bisa dibagikan, ilmu, tenaga, 
pikiran dll untuk memberi solusi 
bagi orang-orang yang datang 
berkonsultasi dan sedaang 
menghadapi  permasalahan

- Selalu memberi apresiasi 
kepada semua orang, 
berterimakasih, memuji, 
pimpinan, anak buah, rekan 
kerja

- Selalu jujur, disiplin, ulet, 
pantang menyerah dan percaya 
diri

- Malas menyapa orang yang 
baru dikenal

- Malas memberi penjelasan 
pada orang yang konsultasi

- Jarang memuji anak buah
- Pernah tidak jujur
- Pesimis 

6
SUPRIYONO

- Disiplin dalam bekerja
- Memanfaatkan waktu kerja 

dengan semaksimal mungkin
- Jujur
- Ramah dalam melayani
- Meningkatkan kualitas/kinerja 

sehari-hari

- Kurang memanfaatkan waktu 
dalam bekerja

7
HENY K

- Sopan dan ramah
- Mau menerima kritikan/saran 

dari orang lain
- Bebenah diri untuk lebih maju
- Pantang menyerah

- Bermalas-malasan
- Menunda pekerjaan
- Kurang percaya diri dengan 

kemampuan diri sendiri
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NAMA KEBIASAAN YANG AKAN 
DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN 
DITINGGALKAN

8
RIKZA R.A

- Bekerja keras
- Selalu berusaha untuk menjadi 

lebih baik
- Selalu mencoba hal-hal baru
- Menghargai dan menghormati 

orang lain
- Membantu dengan ikhlas
- Senyum, sapa dan salam
- Selalu bersyukur
- Rendah hati

- Sombong
- Acuh tak acuh
- Egois
- Kurang bersyukur
- Kurang ramah
- Senang dipuji
- Bekerja mengharap imbalan

9
RAHMAT

- Pulang membawa 
keberuntungan yang lebih baik

10
M. TAUFIK

- Ramah tamah
- Kerja sama (gotong royong)
- Saling membantu
- Bijaksana
- Selalu bersyukur

- Mementingkan diri sendiri
- Sombong
- Egois 

11
WISNU NUR ISLAMI

- Mengubah mindset/pola pikir
- Senyum, salam dan sapa harus 

ditingkatkan
- Bekerja keras
- Ramah kepada setiap orang 

baik orang tua/masyarakat
- Rendah hati
- Memberi sesuatu yang kita 

miliki/memberi bukan hanya 
materi, ilmu juga bisa

- Egois
- Kurang ramah
- Sombong
- Kurang bersyukur
- Meminta 

12

DWI SULASTINAH

- Melaksanakan pekerjaan 
dengan ikhlas dan bersyukur

- Menghargai teman atas semua 
pekerjaannya

- Lebih sabar dan ramah

- Tidak melihat kekurangan 
teman dalam bekerja

13
AM FANANI

- Suka menolong
- Berbuat baik walaupun sebiji 

sawi
- Ramah tamah
- Sabar dan ikhlas
- Berpikir positif

- Mementingkan diri sendiri
- Kurang rasa tanggung jawab
- Berpikir negatif

14
ZANA YUDHA

- Selalu berbuat kebaikan
- Selalu ramah dan santun
- Selalu mensyukuri apa yang ada 

di dalam diri kita

- Sikap malas dan mudah 
menyerah

- Kurang bersyukur
- Sikap kurang ramah
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NAMA KEBIASAAN YANG AKAN 
DIKEMBANGKAN

KEBIASAAN YANG AKAN 
DITINGGALKAN

15
ASHAR F

- Lebih ramah dalam 
memberikan pelayanan kepada 
yang membutuhkan

- Lebih meningkatkan rasa 
kekeluargaan di lingkungan 
kerja/sosial

- Meningkatkan kerja sama tim

- Memakai sandal di saat jam 
kerja

16
TRI MARHAENI W

- Ramah
- Suka menolong
- Terbuka
- Jujur
- Ikhlas
- Suka melayani

- Malas
- Mudah mengeluh 

17
ALDWIN YOGATAMA

- Melayani dengan lebih baik, 
ramah dan lebih mengenal 
orang yang kita layani

- Bekerja lebih giat dan berusaha 
mendapatkan ilmu-ilmu yang 
bermanfaat

- Berbagi tanpa mengharapkan 
imbalan

- Kurang cermat
- Kurang memahami sifat orang 

lain

18
CICILIA

- Disiplin
- Jujur dan terbuka
- Ikhlas dalam bekerja
- Ramah dan sabar
- Pantang menyerah dan bekerja 

keras
- Menghargai kemampuan atau 

potensi diri sendiri
- Optimis
- Salaing mengapresiasi dan 

memotivasi
- Saling memberi dan berbagi
- Berani mengambil risiko

- Sombong
- Malas dan suka mengeluh

19
PARWANTO

- Selalu ramah dalam melayani 
orang lain

- Selalu terbuka hatinya saat 
membantu kesulitan orang lain

- Selalu ikhlas dalam melakukan 
pelayanan

- Selalu melakukan 
pembimbingan bagi yang 
membutuhkan

- Merasa bersalah kalau kita 
tidak melayani dengan sebaik-
baiknya

- Malas
- Mudah mengeluh
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II.      RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

1
PRASMONO

- kebersihan di lingkungan 
sekitar/di dalam kantor

- melakukan tugas kebersihan 
tepat waktu/pada waktunya

- Mengamati tempat yang belum 
dibersihkan dan melakukan 
pembersihan

- Datang lebih awal/tepat waktu

2
DAYAT

- Menjaga kebersihan lingkungan 
dinas

- Kebanggan diri sendiri dalam 
suatu pekerjaan disekitar kantor

3
LUKMAN

- Membantu dalam memberikan 
informasi

- Mengatur lalu lintas saat jam 
masuk kerja dan pulang kerja

- Perlunya komunikasi yang baik
- Penampilan yang menarik
- Lebih memahami SOP

4
HENI AGUSTANTI W

- Ramah dan tidak judes 
dalam melayani mereka yang 
berkonsultasi

- Tidak pelit ilmu khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan

- Sabar, telaten dan teliti

- Terus belajar/mencari ilmu, 
berbagai macam aturan 
agar mempunyai ilmu untuk 
dibagikan kepada siapa saja

- Bisa berkerja sama dengan 
siapa saja untuk memberikan 
pelayanan yang baik

- Mampu memberikan contoh 
yang baik bagi semuanya 
dengan memiliki karakter yang 
baik (jujur, disiplin, kerja keras, 
percaya diri, suka menolong/
membantu kesulitan orang lain

5
ALDWIN YOGATAMA

- Senyum
- Ramah
- Menolong tanpa pamrih
- Pelayanan yang prima

- Mencoba lebih dekat, ramah 
dan akarab kepada siapapun 
yang dilayani

- Menolong orang dengan 
senyum dan sabar

6
ASHAR 

- Ramah
- Cepat
- Jujur 

- Lebih meningkatkan kualitas 
kerja

- Meningkatkan koordinasi 
dengan bidang lain

7
SUPRIYONO

- Murah senyum
- Ramah
- Akuntabel
- Siap sedia disaat dibutuhkan 

dalam segala hal

- Dalam melayani tamu kita 
harus rmurah senyum

- Ramah dalam segala hal 
pelayanan

- Memberi informasi yang tepat 
dan bermanfaat

- Selalu bersedia saat dibutuhkan 
baik konsultasi maupun dalam 
pekerjaan
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NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

8
RAHMAT

- Mudah senyum dalam melayani 
tamu

- Ramah dalam melayani 
permintaan

9
M TAUFIK CH

- Ramah
- Cepat
- Murah senyum 

- Sopan santun
- Melayani tamu dengan cepat

10
WISNU NUR ISLAMI

- Senyum, sapa, salam
- Profesional memudahkan 

pelayanan
- Cepat dan tepat

- Memberi pelayanan terhadap 
tamu dengan baik

- Menghargai setiap tamu baik 
itu pejabat/orang biasa tidak 
boleh dibedakan

- Bekerja keras 

11
RIZKA RA

- Profesional
- Ramah
- Informatif
- Siaga, cepat, tepat
- Jujur
- Komunikatif 

- Melayani dengan ikhlas
- Melayani dengan sabar
- Melayani dengan empati
- Meayani dengan ramah
- Memberikan informasi yang 

tepat sasaran, jujur dan 
bermanfaat

- Berkomunikasi dengan baik

12
HENY K

- Keramahan
- Kecepatan pelayanan
- Ketepatan
- Komunikatif 

- Melayani dengan ramah dan 
senyum

- Kecepatan dalam melayani 
tamu

- Ketepatan dalam pelayanan/
tepat waktu

- Selalu berkomunikasi dengan 
pihak lain

13
CICILIA

- Melayani dengan tepat, cepat 
dan akurat

- Melayani dengan sopan, ramah
- Berusaha tepat waktu dan 

tanggap dengan apa yang 
mereka butuhkan

- Sabar dan jujur serta 
bertanggung jawabdengan apa 
yang telah kita llakukan untuk 
melayani kebutuhan mereka

- Berusaha dengan sebaik-
baiknya agar mereka yang 
membutuhkan puas dengan 
pelayanan kita
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NAMA
PELAYANAN YANG ANDA 

BANGGAKAN DAN DIPUJI OLEH 
ORANG LAIN

HAL YANG AKAN DILAKUKAN 
UNTUK MENCAPAI CIRI 

PELAYANAN PRIMA

14
PARWANTO

- Selalu membalas semua SMS/
WA guru/KS pada waktu 
konsultasi kesulitan yang 
dihadapi

- Membuatkan aplikasi untuk 
keperluan sekolah sehingga 
memberikan kemudahan

- Pengiriman file lewat email dan 
WA dengan cepat

- Membuat buku panduan untuk 
mempermudah melakukan 
inovasi sekolah

- Melakukan pembimbingan 
kepada KS dan guru sesuai 
kebutuhan

- Bekerja ikhlas tanpa pamrih 
dan mau berkorban waktu

- Pantang menyerah

15
ZANA YUDHA S

- Ramah (salam, senyum, sapa 
dan santun)

- Terbuka terhadap informasi 
apapun yang ditanyakan

- Proses pelayasan yang cepat

- Selalu bersikap ramah
- Selalu terbuka terhdap pihak-

pihay yang dilayani
- Menggunakan teknologi agar 

cepat dalam proses pelayanan

16
AHMAD MASHUD 
FANANI

- 5 S : Salam, Senyum, Sapa, Sopan, 
Santun

- Memperbaiki, evaluasi setiap 
pelayanan prima yang kurang 
baik dan tetap terus berusaha 
demi mencapai kenyamanan, 
keamanan dalam pelayanan

17
DWI SULASTINAH

- Ramah, sopan melayani dengan 
senang hati dan memuaskan apa 
yang dibutuhkan bisa berjalan 
lancar dan berhasil

- Koreksi diri sendiri atas 
pelayanan kita kepada orang 
lain kira-kira sudah membuat 
orang lain puas atau belum 
atas pelayanan kita

18
FIBRIANA. N

- Ramah dan supel dalam melayani 
masyarakat

- Bertanggung jawab atas tugas 
kita

- Berani meminta maaf atas 
kesalahan atau kekurangan dalam 
pelayanan 

- Belajar dari kesalahan

- Terus memperbaiki diri untuk 
belajar ke arah yang lebih baik

- Meningkatkan kualitas 
pelayanan

19
TRI MARHAENI

- Melayani tepat waktu
- Melayani kebutuhan lembaga 

yang minta ijin pendirian dll
- Menjawab SMS

- Bekerja keras tanpa mengeluh
- Ikhlas 
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III. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN
 1. Ciri-ciri Pelayanan Prima

•	 Senyum
•	 Salam
•	 Sapa
•	 Ramah
•	 Cepat
•	 Tepat
•	 Akurat
•	 Informatif
•	 Mudah
•	 Akuntabel
•	 Terbuka
•	 Tanggap
•	 Rapi
•	 Nyaman
•	 Komunikatif
•	 Selalu ada (siaga)

2. Pelayanan yang Tidak Baik
•	 Prosedur pelayanan berbelit-belit
•	 Waktu terlalu lama
•	 Tempay kurang aman dan nyaman
•	 Ada pungutan liar
•	 Kurang bisa dipertanggung jawabkan
•	 Pelayanan tidak profesional
•	 Kurang ramah dan tidak komunikatif

IV.      UMPAN BALIK
1. Kesan

1. Sangat senang dan merasa puas, sangat bermanfaat untuk meningkatkan cara pandang dan 
mindset kita dalam memberikan pelayanan yang prima

2. Mendorong semaangat kita untuk  memberikan yang terbaik bagi orang lain bukan hanya diri 
kita sendiri

3. Pelatihan ini mampu memberikan motivasi dan penjelasan yang baik agar kita menjadi orang 
yang bermakna dan bermanfaat bagi semua orang

4. Pelatihan ini sangat berkesan dan bermanfaat untuk melakukan perubahan dalam pelayanan, 
kami jadi tergugah dan bangkit untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik

5. Merasa balik lagi seperti masa sekolah dulu karena diberikan pelajaran/motivasi agar menjadi 
manusia yang lebih baik lagi

6. Pelatihan ini menarik dan menggembirakan
7. Pelatihan ini sangat memotivasi untuk bersatu padu
8. Kerja sama mencari ide baru
9. Selama pelatihan saya bisa menemukan hal baru yang belum saya temukan pada diri sendiri
10. Kegiatan ini membuat opini kita terbuka dan mengubah pola pikir kita
11. Mengetahui bagaimana makna kebaikan, menyenangkan, ringan dan mudah dipahami
12. Banyak pelajaran yang bisa kita petikdan pelajari untuk selanjutnya diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Materinya mudah dipahami dan kita mendapat banyak ilmu
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13. Sangat baik sebagai pengembangan diri untuk lebih maju
14. Motivasi yang sangat berkarakter
15. Banyak mendapatkan ilmu dari pelajaran yang diberikan selama 2 hari ini dan mendapat 

motivasi yang sangat berharga
16. Menyenangkan, berbobot dan penuh motivasi
17. Membuka wawasan, memperoleh pengalaman baru dan dapat mengevaluasi diri sendiri
18. Menyenangkan dan mudah dipahami
19. Sangat menyenangkan, mudah dipahami dan menarik
20. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemberian pelayanan di bidang kami

2. Secara Umum :

a. Substansi Pelatihan

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

7 11 1 - -

b. Cara Penyajian

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

7 9 3 - - -

c. Organisasi Penyelenggara

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

5 10 4 - -

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

1.  •	 Mengubah pola pikir menjadi lebih baik
•	 Pantang menyerah, sabar, saling percaya
•	 Belajar kepemimpinan dan saling memberi
•	 Kepedulian terhadap orang lain  

2.  •	 Mengubah pola pikir
•	 Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat
•	 Menjadikan hidup ini lebih bermakna 

3.  •	 Mendapat pelajaran yang sangat bermanfaat dalam hal menciptakan pelayanan 
prima

•	 Pentingnya komunikasi dalam setiap pekerjaan dan pelayanan
•	 Dermawan bukan karena kaya, memberi tak harus dengan materi

4.  •	 Pentingnya kerja sama dalam sebuah kelompok/instansi
•	 Memberikan renungan untuk intropeksi dan menjadi lebih baik lagi
•	 Memberikan pelayanan yang maksimal 

5.  •	 Pentingnya mengerti kebutuhan orang lain
•	 Pentingnya sikap dan kerja sama
•	 Kejujuran dan kedisiplinan

6.  •	 Mengerti arti kedisiplinan  
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7.  •	 Kerja sama
•	 Mencari ide baru 

8.  •	 Kerja sama
•	 Mencari ide baru

9.  •	 Membangun kepercayaan satu sama lain
•	 Membangun kerja sama
•	 Meningkatkan persaudaraan 

10.  •	 Mengenal diri sendiri
•	 Mengenal orang lain
•	 Makna kebaikan

11.  •	 Kerja sama
•	 Kedisiplinan
•	 Saling menghargai dan menghormati

12.  •	 Bekerja untuk lebih baik
•	 Selalu bekerja sama/tolong-menolong dengan orang lain
•	 Pedui dengan sesama 

13.  •	 Kepemimpinan
•	 Saling berempati
•	 Pentingnya kerja sama

14.  •	 Kebaikan
•	 Kebersamaan
•	 Kerja keras
•	 Kerja sama tim 

15.  •	 Bersyukur
•	 Selalu berbuat kebaikan
•	 Menghargai pendapat orang lain

16.  •	 Empati
•	 Kerja sama yang solid
•	 Pelayanan prima

17.  •	 Tambah ilmu tentang pelayanan prima
•	 Tahu kalau kita kerja harus saling membantu
•	 Saling mengerti perasaan teman

18.  •	 Melihat kebaikan orang lain
•	 Kerja sama yang baik

19.  •	 Menumbuhkan rasa percaya diri
•	 Meningkatkan kerja sama dan saling berbagi
•	 Meningkatkan rasa kebersamaan
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4. Saran :
 

1. Mohon untuk lebih ditingkatkan lagi agar kami lebih mengerti arti dari pelayanan yang prima
2. Sebaiknya diselenggarakan di awal tahun
3. Lebih ditingkatkan waktu dalam pelatihan
4. Pelatihan kalau perlu ditingkatkan lagi
5. Waktu untuk pelatihan sebaiknya ditambah agar lebih efektif
6. –
7. –
8. Untuk diteruskan dam lebih baik dari tahun ini
9. Penyajian materinya lebih ditingkatkan lagi
10. Sebaiknya metodanya praktek – teori, praktek – teori sehingga lebih mengesankan
11. Sukses selalu
12. Semoga bisa lebih baik
13. Tingkatkan pelayanan dan motivasi untuk kedepannya (tetaplah memberi motivasi untuk 

Indonesia yang lebih baik)
14. Jangan pernah berhenti memberi ilmu yang sangat berharga bagi semua orang
15. Tetap terus memberi motivasi terhadap semua orang
16. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima disisi Allah SWT
17. Semoga lebih maju dan sukses
18. –
19. Volume kegiatan ditambah 
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REKAMAN HASIL PELATIHAN
ANGKATAN 6

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
UNTUK PARA PENDIDIK DI KECAMATAN BATUR

Batur, 17 - 20 Oktober 2018

Kerjasama antara :

Yayasan Lari Nusantara
Perkumpulan IOA

Masyarakat Pendidikan Sejati & Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara 
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I.      RENCANA PENGEMBANGAN DIRI 

NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

1
AMIN ABADI
SDN 1 BATUR 

- Memberi apresiasi terhadap 
kebaikan anak dan teman kerja

- Membangun optimisme anak
- Mnebar senyum

- Menakut-nakuti anak yang 
belum berhasil

- Memberi beban tugas secara 
berlebihan

- Menunjukkan sikap kecewa 
terhadap anak yang sebenarnya 
perlu bantuan lebih banyak

2
ARBANIYAH
SDN 1 BATUR 

- Mengembangkan minat dan 
bakat anak

- Lebih bertanggung jawab
- Jujur
- Sopan-santun kepada anak 

didiknya

- Melakukan kekerasan pada anak
- Marah-marah
- Memaksakan kehendak sendiri

3
LAILATUN NI’MAH
SDN 1 BATUR

- Menebar kebahagiaan dengan 
senyuman

- Menumbuhkan kepedulian anak 
didik untuk membuang sampah 
pada tempatnya

- Mudah mengeluh

4
ARIF SUPRIYADI
SDN 2 BATUR

- Melakukan pembelajaran yang 
menyenangkan

- Lebih fokus memperhatikan 
peserta didik

- Memberikan kebaikan/
informasi kebaikan pada anak 
didik

- Meninggalkan sikap acuh tak 
acuh

- Meihat kekurangan siswa
- Mudah putus asa

5
SUGITO
SDN 3 BATUR

- Menumbuhkan semangat 
belajar anak

- Menumbuhkan lagi semangat 
kebahagiaan dalam 
kebersamaan

- Kebiasaan saling menghargai

- Acuh tak acuh
- Suka menyalahkan teman
- Tidak bertanggung jawab

6
SUSATRIJO 
HARTOJO
SDN 3 BATUR

- Mengubah pola pikir agar lebih 
efektif

- Memberi contoh kepada 
keluarga dan anak-anak tentang 
makna hidup

- Memberi motivasi pada anak 
dengan mengembangkan bakat 
dan minat belajar anak

- Hemat
- Mengajak anak berkomunikasi

- Datang terlambat
- Lamban dalam bertindak
- Menunda-nunda pekerjaan
- Berseragam tidak pada 

waktunya 
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

7
KARNI
SDN 4 BATUR

- Menjaga kebersihan lingkungan
- Disiplin dan bertanggung jawab
- Menghargai dan menghormati 

orang lain
- Beribadah tepat waktu
- Menyayangi anak didik

- Malas
- Suka menunda-nunda pekerjaan
- Marah-marah
- Bicara yang kotor

8
JOHN JAROT 
BASUKI
SDN 5 BATUR

- Datang lebih awal
- Mengajar dengan metode yang 

lebih baik
- Akan lebih mengenal anak didik
- Memberikan apresiasi kepada 

semua orang
- Peduli terhadap lingkungan 

sekolah
- Komunikasi dengan orang tua 

murid

- Masa bodoh terhadap peserta 
didik

- Malas dalam mengajar
- Kurang percaya diri dalam 

menghadapi masalah
- Malas dalam menyelesaikan 

tugas yang diberi atasan

9
SUCIASIH
SDN 6 BATUR

- Bersyukur sejak dari bangun 
tidur

-  Berdisiplin dalam segala hal
- Hidup sederhana, hemat, 

bersahaja dan jujur
- Tepo seliro dan tata-krama 

diutamakan
- Menularkan ilmu dan 

memotivasi diri dan keluarga 
dalam hal kebaikan

- Menjaga kesehatan diri sendiri 
dan dimulai dari kebiasaan 
hidup bersih

-  Malas 
- Menunda-nunda pekerjaan
- Mudah putus asa dan mengeluh
- Bersungut-sungut / dan merasa 

was-was untuk berbuat baik
- Hidup boros
- Melamun
- Membuang waktu dengan hal-

hal yang tidak berguna

10
PURWITA SARI
SDN 6 BATUR

- Lebih disiplin
- Melakukan pekerjaan dengan 

maksimal
- Membuang sampah pada 

tempatnya
- Lebih dekat dengan anak didik

- Datang terlambat
- Keluar kelas sebelum bel 

berbunyi
- Hanya menyuruh anak bersih-

bersih tetapi tidak pernah ikut 
terlibat

- Berhenti memberikan apresiasi 
berupa “iming-iming”

11
WALUYO HADI
SDN 7 BATUR

- Menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah

- Memberikan tugas rumah 
kepada anak

- Membuang sampah 
sembarangan

- Berangkat tidak tepat waktu
- Bersikap keras pada siswa
- Memberi sangsi yang terlalu 

berat
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

12
FITRIA DIAN 
ROSITA
SDN 7 BATUR

- Datang ke sekolah lebih awal  
- Berkata-kata positif, baik dan 

sopan
- Membuang sampah pada 

tempatnya
- Selalu bersikap ramah dan 

tersenyum
- Membantu orang yang 

membutuhkan

- Datang terlambat
- Berkata-kata yang kurang baik
- Sering meminta bantuan
- Membicarakan keburukan orang 

lain
- Menakuy-nakuti anak dengan 

akibat yang buruk

13
SITI ZAENAH
SDN 8 BATUR

- Bersemangat
- Bersyukur
- Berbagi tidak hanya berupa 

materi
- Ramah kepada siapa saja

- Tidak teapt waktu
- Kurang percaya diri

14
TRI UBAIDAH
SDN  8 BATUR

- Jujur
- Sabar
- Suka berbagi dan menolong
- Rajin beribadah
- Ramah dan penyayang
- Tekun bekerja

- Tidak tepat waktu
- Membuang sampah tidak pada 

tempatnya
- Tidak ramah kepada orang lain
- Cuek  

15
NUGROHO 
NINGRUM
SDN 1 SUMBEREJO

- Membuang sampah pada 
tempatnya

- Mengucapkan terimakasih 
kepada siapapun

- Berusaha berbuat baik kepada 
siapapun

- Mencari kesalahan atau 
kekurang orang lain

- Kebiasaaan lama yag merugikan 
orang lain 

16
KHUSNUL 
KHOTIMAH
SDN 1 SUMBEREJO

- Datang tepat waktu
- Menjaga kebersihan lingkungan
- Lebih memperhatikan siswa
- Selalu memberi apresiasi
- Memperbanyak komunikasi 

secara individual kepada siswa

- Terlambat datang ke sekolah
- Berkata-kata yang tidak baik
- Berkata soale, lah wong…..

17
SUKIMAN
SDN 2 SUMBEREJO

- Berpikir positif pada anak didik/
orang lain

- Sikap rajin belajar
- Peduli pada siswa/orang lain
- Optimis
- Tidak putus asa dalam berusaha

- Berpikir negatif/berprasangka 
buruk pada siswa/orang lain

- Malas bekerja
- Siakp acuh tak acuh pada siswa/

orang lain
- Pesimis
- Patah semangat
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

18
AGUS SANTOSA
SDN 2 SUMBEREJO

- Diri sendiri : memberi contoh 
yang baik; menjaga kebersihan; 
hidup teratur dan disiplin, 
menepati janji

- Keluarga : bersikap demokratis 
terhadap keluarga, selalu 
mengayomi, memberikan rasa 
aman dan nyaman

- Sekolah : melatih siswa hidup 
bersih, disiplin, tertib dan selalu 
patuh pada aturan  

- Malas

19
SRI IRYANI
SDN 3 SUMBEREJO

- 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

- Sombong
- Acuh kepada orang lain
- Menjadi orang yang diktator
- Pesimis
- Rendah diri

20
ARIESTA 
WAKHYU.S
SDN 1 PASURENAN

- Memiliki kesadaran betapa 
pentingnya budaya hidup bersih

- Sikap empati kepada orang lain
- Selalu menebar senyum dan 

kegembiraan
- Mengajak dan mengajarkan 

kebaikan mulai dari hal kecil 
kepada siapun, kapanpun dan 
dimanapun

- Sikap reaktif
- Kebiasaan duduk diam 

menunggu orang lain 
menyelesaikan masalah

- Cepat puas terhadap apa yang 
dicapai

21
AMALIA SAKINATUL 
H
SDN 1 KEPAKISAN

- Lebih rajin
- Lebih bersemangat
- Lebih teliti terhadap kebersihan

- Terlalu santai dalam menghadapi 
masalah

- Takut untuk berbicara
- Tidak menilai orang lain

22
FARINI NURHAYATI
SDN 1 KEPAKISAN

- Selalu hadir tepat waktu
- Membiasakan diri bersyukur
- Berbagi kebaikan dengan anak 

didik

- Merasa tidak mampu dalam 
menghadapi masalah

- Memarahi anak-anak
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

23
PINDAH WALUYATI
SDN 3 KEPAKISAN

- Bangun sebelum adzan subuh
- Selalu tersenyum/ramah 

kepada siapa saja
- Randah hati, tidak 

menyombongkan diri
- Lebih perhatian dengan anak 

dan keluarga
- Disiplin dalam bekerja
- Penuh tanggung jawab 

terhadap pekerjaan
- Semangat dalam pekerjaan

- Mudah marah/gampang emosi
- Terlambat datang ke sekolah
- Sering ijin tidak masuk kerja  

24
ABDUL FATAH
SDN 3 KEPAKISAN

- Membuang sampah pada 
tempatnya

- Saling berjabatan tangan 
dengan anak

- Mengubah mindset menjadi 
lebih baik

- Menakut-nakuti anak yang 
belum berhasil 

- Memberi beban tugas yang lebih 
berat

25
YUDI
SDN 1 PEKASIRAN

- Beribadah tepat waktu
- Intensifkan waktu untuk 

keluarga
- Disiplin waktu
- Lebih sabar
- Lebih rain bersilaturahmi 

dengan keluarga dan teman
- Bicara hal-hal positif
- Berprasangka baik
- Berbagi kebahagiaan

- Emosi yang berlebihan
- Egois dalam menghadapi 

masalah
- Bermain/kurangi bermain yang 

tidak perlu
- Malas-malasan dalam bekerja
- Berprasangka buruk terhadap 

orang lain

26
UMU FARIKHAH
SDN 2 PEKASIRAN

- Berangkat sekolah lebih awal
- Senyum, sapa,salam kepada 

murid
- Menjaga kebersihan lingkungan 

dan kelas
- Mengapresiasi siswa

- Marah kepada anak yang bandel
- Menghukum anak yang salah
- Memaksakan kehendak sendiri

27
MARIYAH
SDN 1 BAKAL

- Memberikan apresiasi kepada 
anak setelah melakukan 
kebaikan

- Memberikan contoh kebaikan 
sekecil apapun

- Selalu tersenyum atau ramah
- Memberi pujian/sanjungan
- Membangun komunikasi 

dengan anak
- Bersikap selalu optimis  

- Mencela anak yang belum bisa
- Memberi peringatan kepada 

anak
- Suka menyalahkan anak apabila 

belum bisa
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

28
SRI WATI
SDN 1 BAKAL

- Berangkat lebih awal (disiplin)
- Membantu penjaga mengambil 

sampah
- Berpikiran positif terhadap anak 

yang belum bisa

- Lambat dalam menyelesaikan 
tugas 

29
SALMINAH
SDN 2 BAKAL

- Datang ke sekolah tepat waktu
- Berjabat tangan/mengucapkan 

salam
- Melibatkan diri menjaga 

kebersihan
- Mengajak anak didik membuag 

sampah apada tempatnya 
sebagai kebiasaan

- Salam, senyum, sapa
- Memberi semangat kepada 

anak didik

- Membuang sampah 
sembarangan

30
NUROKHIM
SDN 2 BAKAL

- Murah senyum
- Bekerja keras
- Disiplin dalam segala hal
- Taat beribadah
- Setia kawan
- Suka berbagi
- Suka menolong

- Ingin menang sendiri
- Acuh tak acuh
- Dengki dan tamak
- Adigung adiguna
- Selalu memuji diri sendiri

31
ISAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Disiplin, tepat waktu
- Memberi apresiasi
- Membangun komunikasi
- Optimis dalam menghadapi 

tantangan
- Menjaga kebersihan 

- Tidak tepat waktu
- Memberi hukuman
- Memaksakan kemampuan anak

32
SUNARTO
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Senyum tiap masuk kelas
- Memberi apresiasi kepada siswa 

apapun keadaannya
- Memungut sampah yang tidak 

diambil siswa
- Datang tepat waktu

- Sering memarahi anak
- Acuh pada orang lain 

33
GANANG RABBANI
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Lebih disiplin
- Lebih bersemangat
- Selalu belajar untuk menambah 

pengalaman
- Lebih bermanfaat untuk orang 

lain
- Terus berusaha

- Meninggalkan hal-hal yang tidak 
bermanfaat

- Meninggalkan kebiasaan-
kebiasaan yang kurang baik
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

34
JOKO 
SDN 1 DIENG KULON

- Menata kembali pola pikiran
- Menerapkan di dalam 

lingkungan keluarga, sekolah 
dan masyarakat

- Mulai melakukan tindakan yang 
baik dalam diri

- Berusaha berbuat baik untuk 
hidup lebih bermakna

- Berusaha semaksimal mungkin 
untuk perubahan

- Berusaha mengevaluasi apa 
yang sudah dilakukan

- Mengurangi kebiasaan-kebiasaan 
buruk

- Terbiasa menerima informasi 
yang tidak pasti

- Pemarah

35
SUTRIYONO
SDN 1 DIENG KULON

- Disiplin waktu
- Lebih mencintai kebersihan
- Lebih kreatif dalam KBM
- Lebih penyabar dan telaten 

dalam KBM
- Lebih intens berinteraksi 

dengan wali murid

- Datang tidak tepat waktu
- Tidak mau berinovasi
- Tergesa-gesa, grasa-grusu
- Menomorduakan siswa yang 

tidak mampu dalam KBM  

36
YUNI MUSTIKAWATI
SDN 1 DIENG KULON

- Mulai dari diri sendiri dengan 
memberi senyuman

- Mengembangkan kemampuan 
anak sesuai dengan yang 
dimilikinya

- Lebih peduli terhadap 
kemampuan anak baik secara 
akademik maupun non 
akademik

- Memberi motivasi/dukungan 
kepada anak-anak

- Mengubah pola pikir cara 
menilai anak tidak hanya dari 
sisi akademiknya saja

- Tidak disiplin
- Diktator terhadap anak 

37
RATIH DWI PRATIWI
SDN 1 DIENG KULON

- Murah senyum terhadap siswa
- Saling berjabat tangan dengan 

sesama guru serta siswa

- Menakuti anak yang tidak bisa 
mengerjakan

- Memarahi anak bila tidak 
mengerjakan tugas
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

38
MEGA WIDYANTI
SDN 1 DIENG KULON

- Berangkat ke sekolah tepat 
waktu

- Lebih mendekatkan diri dengan 
orang tua murid

- Menjaga kebersihan kelas
- Mengajarkan kepada siswa agar 

menghormati semua orang, 
terutama kepada orang tua

- Memberi kebebasan kepada 
anak untuk meakukan apa saja 
asal seuai dengan norma

- Mengajarkan/membiasakan 
diri untuk mengucapkan 
terimakasih

- Tidak membedakan murid 
hanya dari angka-angka saja

- Membuang sampah 
sembarangan 

II.      RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH

NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

1
AMIN ABADI
SDN 1 BATUR 

- Sekolah yang memenuhi 
standar pelayanan minimal

- Sekolah yang di dalamnya 
terbangun suasana 
kekeluargaan dan dekat dengan 
masyarakat

- Mulai dengan menganalisis sisi-
sisi yang terpenting untuk segera 
ditangani, lakukan pemenuhan, 
analisis ulang, lakukan lagi 
pemenuhan dan seterusnya 
secara bersiklus sehingga target 
terpenuhi

- Mulai dari diri sendiri bersikap 
lebih positif agar tercipta 
suasana yang lebih kekeluargaan

- Secara berencana membangun 
komunikasi dengan komite, wali 
murid, masyarakat sekitar dan 
tokoh masyarakat

2
ARBANIYAH
SDN 1 BATUR 

- Sekolah yang maju
- Sekolah yang berkarakter
- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang kondusif

- Maju dan berpretasi
- Menjadi yang terbaik
- Selalu menjalankan aturan
- Memperluas silaturahmi

3
LAILATUN NI’MAH
SDN 1 BATUR

- Sekolah yang kondusif
- Sekolah yang berkarakter dan 

berakhlak

- Memperkuat silaturahmi dengan 
pihak-pihak yang terkait

- Harus dimulai dari diri sendiri
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

4
ARIF SUPRIYADI
SDN 2 BATUR

- Sekolah yang memberikan 
keleluasaan kepada peserta 
didik untuk berinovasi

- Sekolah yang memiliki 
pemahaman tidak hanya 
tentang kepintaran peserta 
didik dalam mengerjakan soal/
prestasi akademik

- Merubah mindset tentang 
pendidikan

5
SUGITO
SDN 3 BATUR

- Sekolah yang lingkungannya 
bersih

- Sekolah yang warganya 
mempunyai budi pekerti yang 
luhur

- Sekolah yang disiplin
- Sekolah yang berprestasi

- Kami bersama-sama bekerja 
sana ubtuk mewujudkan sekolah 
yang dibanggakan

- Selalu melakukan perbaikan

6
SUSATRIJO 
HARTOJO
SDN 3 BATUR

- Sekolah yang bersih, rapih, 
nyaman dan aman

- Rekan sejawat yang 
komunikatif

- Pimpinan sekolah yang 
pengertian dan komunikatif

- Tanamkan kebersihan pada 
diri anak dengan mulai dari diri 
sendiri dan semua komponen 
sekolah agar terlibat jangan 
hanya memerintah saja

- Berprestasi dan unggul dalam 
kualitas 

7
KARNI
SDN 4 BATUR

- Sekolah yang bersih, rapi dan 
indah

- Sekolah yang unggul dan 
berprestasi

- Sekolah yang anak didiknya 
sopan dan ramah

- Membiasakan membuang 
sampah pada tempatnya

- Menjaga tanaman yang sudah 
ada dan ditata pada tempatnya

- Membimbing anak sesuai 
dengan bakatnya

- Anak dibiasakan untuk 
mempunyai unggah-unguh/
memiliki tata-krama

8
JOHN JAROT 
BASUKI
SDN 5 BATUR

- Sekolah yang mempunyai 
kebiasaan dalam 
mengembangkan minat peserta 
didik

- Sekolah yang memiliki sarana 
yang nyaman dan kondusif

- Selalu berinovasi dalam 
pembelajaran

- Ikut berperan aktif dalam 
kegiatan pengembangan sekolah

- Mengembangkan kemampuan 
yang dimiliki
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

9
SUCIASIH
SDN 6 BATUR

- Dimulai dari kepala sekolah dan 
staf yang disiplin, bijaksana 
mengutamakan musyawarah 
dan komunikasi

- Anak didik yang baik dan tahu 
aturan atau tata tertib

- Budaya kebersihan, keamanan 
dan kekeluargaan ditegakkan

- Situasi KBM yang 
menyenangkan

- Kerja sama dari “Trilogi 
Pendidikan” (sekolah, keluarga 
dan masyarakat)

- Memulai dari diri sendiri 
melakukan hal-hal yang baik

- Memberi contoh baik yang 
menunjang ke hal yang 
diinginkan

- Memberikan ilmu/karya yang 
membuat anak tidak membuang 
sampah sembarangan

- Mengadakan kerja sama/rapat/
musyawarah dengan wali murid, 
komite, dll

10
PURWITA SARI
SDN 6 BATUR

- Memiliki kepala sekolah yang 
mengayomi bawahan

- Memiliki siswa dengan prestasi 
yang membanggakan

- Memiliki siswa yang 
menghargai guru-gurunya

- Memiliki siswa yang berkarakter
- Setiap komponen pendidikan 

saling mendukung
- Sekolah yang bersih

- Melatih anak mengenali potensi 
yang dimilikinya

- Memberi bekal anak dengan 
pendidikan karakter

- Melakukan kebaikan pada siapa 
saja di sekolah agar tercipta 
suasana yang kondusif

- Mengajarkan dan membiasakan 
warga sekolah untuk membuang 
sampah pada tempatnya

11
WALUYO HADI
SDN 7 BATUR

- Sekolah yang indah
- Sekolah yang berprestasi

- Mengadakan tanaman di pot dll 
di lingkungan sekolah

- Mengoptimalkan semua unsur 
agar bekerja sama untuk 
kemajuan bersama

12
FITRIA DIAN 
ROSITA
SDN 7 BATUR

- Memiliki fasilitas yang cukup 
untuk menunjang KBM

- Lingkungan sekolah yang bersih 
dan aman

- Hubungan yang baik dengan 
masyarakat di luar sekolah

- Selalu menjaga kebersihan
- Menjaga dan menggunakan 

fasilitas yang ada dengan sebaik-
baiknya

- Selalu menjalin komunikasi yang 
baik dengan masyarakat di luar 
sekolah

13
SITI ZAENAH
SDN 8 BATUR

- Bersemangat
- Bersyukur
- Berbagi tidak hanya berupa 

materi
- Ramah kepada siapa saja

- Tidak teapt waktu
- Kurang percaya diri

14
TRI UBAIDAH
SDN  8 BATUR

- Sekolah yang kondusif
- Partner kerja yang kompak
- Sekolah yang nyaman dan 

menyenangkan

- Jujur
- Pemberani
- Disiplin
- Bertanggung jawab 
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

15
NUGROHO 
NINGRUM
SDN 1 SUMBEREJO

- Lingkungan sekolah yang bersih 
dan nyaman

- Anak-anaknya peduli dengan 
lingkungan

- Membiasakan anak menyapa 
orang yang datang ke 
lingkungan sekolah

- Membiasakan anak membuang 
sampah pada tempatnya

- Menjaga kebersihan di 
lingkungan sekolah

- Ramah dengan siapa saja yang 
data ke lingkungan sekolah 

16
KHUSNUL 
KHOTIMAH
SDN 1 SUMBEREJO

- Sekolah yang bersih
- Siswa-siswi yang memiliki budi 

pekerti yang baik
- Sekolah yang siswa-siswanya 

berprestasi
- Sekolah yang memiliki kepala 

sekolah, guru, penjaga yang 
kompak dan selalu bekerja 
sama

- Dimulai dari diri saya sendiri 
dengan menjaga kebersihan 

- Selalu memberi apresiasi

17
SUKIMAN
SDN 2 SUMBEREJO

- Sekolah yang bersih
- Siswa yang berlakwa dan 

berakhlak mulia
- Sekolah yang berprestasi

- Setiap habis kegiatan seperti 
senam semua sisa untuk 
mengambil sampah yang ada 
didekatnya

- Tidak lupa berdoa sebelum 
dimulai pelajaran

- Menyelipkan etika sopan santun 
dalam pembelajaran

- Melatih cabang olah raga

18
AGUS SANTOSA
SDN 2 SUMBEREJO

- Membudayakan lingkungan 
sekolah tetap bersih, aman, 
nyaman, asri dan sedap 
dipandang mata

- Tersedianya fasilitas : tempat 
sampah, taman sekolah, tempat 
beribadah, serta kamar mandi/
WC 

- Kerja sama yang baik antar 
warga sekolah  

- Selalu menjaga kebersihan 
dengan membuat jadwal piket 
harian 
peduli lingkungan, menyirami 
tanaman setiap pagi

- Selalu menjaga tali silaturahmi, 
saling berbagi, bermusyawarah 
untuk mencapai mufakat

19
SRI IRYANI
SDN 3 SUMBEREJO

- Sekolah yang berprestasi
- Lingkungan nya bersih
- Sekolah yang mempunyai 

disiplin waktu

- Memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengembangkan 
potensi yang ada

- Membudayakan mengambil 
sampah dan membuang sampah 
di tempatnya

- Memberi contoh datang tepat 
waktu
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

20
ARIESTA 
WAKHYU.S
SDN 1 PASURENAN

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang nyaman
- Sekolah yang ramah anak
- Sekolah yang aman

- Menanamkan kesadaran hidup 
bersih kepada semua penghuni 
sekolah

- Menjadi seorang guru yang 
selalu menebar kebaikan, 
mengajarkan dan mengajak anak 
berbuat baik

- Membangun komunikasi yang 
baik dengan siswa, berempati, 
mengerti, memotivasi dan 
mengajak pada kebaikan

- Menumbuhkan rasa memiliki 
dalam setiap hati pemiik sekolah

21
AMALIA SAKINATUL 
H
SDN 1 KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang aman
- Sekolah yang sehat
- Sekolah yang disiplin

- Ikut serta dalam menjaga 
kebersihan sekolah dan kelas

- Menyediakan fasilitas yang aman
- Memberi tahu anak makanan 

yang sehat dan tidak sehat
- Tepat waktu dalam datang ke 

sekolah

22
FARINI NURHAYATI
SDN 1 KEPAKISAN

- Kepala sekolah yang tegas dan 
disiplin

- Adanya rasa kekeluargaan di 
lingkungan sekolah

- Lingkungan sekolah yang bersih
- Saling mendukung dalam 

hal kebaikan demi kemajuan 
sekolah

- Demokratis
- Sekolah yang berprestasi

- Selalu tegas dalam memberikan 
tugasnya

- Meningkatkan silaturahmi 
dengan seluruh warga sekolah

- Menjaga kebersihan, membuang 
sampah pada tempatnya

- Tidak menyalahkan orang lain 
bila ada kesalahan

23
PINDAH WALUYATI
SDN 3 KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih, nyaman, 
rapi dan damai

- Sekolah yang mengedepankan 
pendidikan karakter

- Bersama-sama dengan semua 
warga sekolah mewujudkan 
sekolah yang diidamkan/
diinginkan dengan dimulai 
dari hal yang kecil. Contoh 
: membuang sampah pada 
tempatnya, setiap kelas bersih 
dan rapi  

24
ABDUL FATAH
SDN 3 KEPAKISAN

- Dekat dengan pemandian air 
panas

- Bersih 

- Tidak bosan-bosannya guru 
hingga anak mandi tiap hari
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

25
YUDI
SDN 1 PEKASIRAN

- Suasana yang kondusif antar 
lini

- Bersih dan nyaman
- Memberi ruang gerak yang 

lebih untuk berkreativitas (guru 
dan murid)

- Memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai

- Menerapkan komunikasi yang 
efektif

- Program Jum’at bersih, jadwal 
piker dll.

- Memberi kebebasan dalam 
koridor pengawasan yang 
berwenang (kepala sekolah)

26
UMU FARIKHAH
SDN 2 PEKASIRAN

- Mempunyai pemimpin dan 
rekan guru yang baik

- Sekolah yang bersih
- Disiplin
- Siswa dengan empati yang 

tinggi dan berakhlak
- Sekolah yang mengutamakan 

pendidikan karakter

- Menyusun stratgi baru untuk 
mencapai tujuan

- Menerapkan perilaku 
kepemimpinan transformasional

- Membangun komunikasi
- Lebih disiplin

27
MARIYAH
SDN 1 BAKAL

- Pemimpinnya tegas dan pekerja 
keras

- Sekolah yang bersih
- Pembelajaran yang nyaman
- Sekolah yang kondusif
- Sekolah yang disiplin
- Peduli lingkungan
- Berprestasi 

- Membangun komunikasi dengan 
pemimpin, anak didik, orang tua 
dan masyarakay

28
SRI WATI
SDN 1 BAKAL

- Kepala sekolah yang tidak egois 
bisa memahami kekurangan 
bawahannya

- Sekolah yang bersih, rapi dan 
aman

- Membiasakan anak untuk 
membuang sampah pada 
tempatnya dan dimulai dari diri 
sendiri 

29
SALMINAH
SDN 2 BAKAL

- Sekolah yang bersih, aman dan 
nyaman

- Sekolah yang berkarakter
- Sekolah yang rapi, tertib dan 

bersih
- Disiplin, kondusif, berakhlak
- Sekolah yang berprestasi

- Mengajak anak-anak untuk 
menjaga kebersihan

- Membuang sampah pada 
tempatnya

- Selalu membiasakan salam, 
senyum dan sapa

- Mengajak anak-anak untuk selalu 
rapih

- Mengajak anak-anak datang 
tepat waktu

- Taat beribadah dan berdoa
- Mengajak anak-anak untuk lebih 

semangat dalam belajar
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

30
NUROKHIM
SDN 2 BAKAL

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang aman dan 

nyaman
- Sekolah yang guru dan 

muridnya selalu membangun 
kerja sama

- Sekolah yang siswanya santun 
dalam perilaku dan perbuatan

- Saling berkomunikasi antara 
guru dan siswa

- Menyebarkan kebajikan yang 
dilakukan kepada semua warga 
sekolah

31
ISAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Mempunyai sosok pemimpin 
yang baik

- Sekolah yang bersih
- Mempunyai siswa yang 

berkarakter baik
- Mempunyai siswa dengan 

potensi dan prestasi yang 
membanggakan tidak hanya 
dibidang akademik, tetapi di 
bidang lainnya juga

- Mempunyai siswa 
denganempati yang tinggi

- Mempunyai rekan guru yang 
bisa berbagi 

- Berbagi kebaikan
- Menumbuhkan perilaku dan 

sikap kebaikan 
- Menyusun strategi baru untuk 

mencapai tujuan
- Menjaga kebersihan
- Membangun komunikasi
- Disiplin 

32
SUNARTO
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang lingkungannya 
bersih

- Interaksi yang nyaman antar 
semua warga sekolah

- Saling menghargai dan 
menghormati

- Muai mengambil sampah sendiri 
di lingkungan sekolah

- Salam dan senyum pada semua 
warga sekolah

- Memberi apresiasi kepada 
teman, guru dan siswa 

33
GANANG RABBANI
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang menggembirakan
- Sekolah yang bermanfaat

- Meninggalkan hal-hal yang tidak 
bermanfaat

- Meninggalkan kebiasaan-
kebiasaan yang kurang baik

34
JOKO 
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang bersih, nyaman 
dan aman

- Kepemimpinan yang adil dan 
dapat memomong/mengayomi 
anak buahnya dalam 
mengemban tugas

- Sekolah yang kondusif

- Selalu menebarkan kebaikan dan 
mengajarkan kebaikan
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

35
SUTRIYONO
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang bersih, rapi, 
nyaman dan aman

- Kepala sekolah, guru dan 
karyawannya kompak dan 
penuh kekeluargaan

- Mempunyai sarana dan 
prasarana yang lengkap dan 
mencukupi

- Toleran
- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang kondusif

- Dimulai dari diri sendiri
- Menjain komunikasi yang sehat
- Bekerja sama secara intens 

dengan masyarakat, swasta dan 
pemerintah  

36
YUNI MUSTIKAWATI
SDN 1 DIENG KULON

- Suasana sekolah yang kondusif
- Kerja sama yang baik antar 

warga sekolah
- Peduli lingkungan
- Bersih dan nyaman

- Saling terbuka dan komuniasi 
yang baik

- Saling berbagi pengalaman
- Tidak rendah diri atas 

kekurangan yang dimiliki tetapi 
menjadikan pelajaran yang baik 
dari kekurangan tersebut

- Saling mengingatkan 

37
RATIH DWI PRATIWI
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang bersih, nyaman 
dan asri

- Fasilitas pendidikan atau media 
pembelajaran yang memadai

- Sekolah yang berprestasi

- Mengajak semua warga sekolah 
untuk menjaga kebersihan

- Menghidupkan komunikasi 
antara siswa dan guru

- Mengajak siswa untuk saling 
menonjolkan bakatnya

38
MEGA WIDYANTI
SDN 1 DIENG KULON

- Disiplin
- Kondusif
- Bersih 
- Maju
- Aman
- Berakhlak 

- Menerapkan visi dan misi
- Membuat aturan tata tertib 

sekolah
- Menyediakan sarana dan 

prasarana untuk menjaga 
kebersihan lingkungan (sapu, 
kain pel, tempat sampah)

- Menyediakan fasilitas seperti bis 
sekolah

- Menerapkan norma-norma 
dalam kelompok sekolah dan 
masyarakat
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III.      TEMA  PENGEMBANGAN SEKOLAH
1. Kualitas lingkungan fisik

•	 Bersih 
•	 Aman
•	 Nyaman
•	 Asri
•	 Indah

2. Kualitas lingkungan sosial 
•	 Harmonis
•	 Demokratis
•	 Disiplin
•	 Kondusif
•	 Toleran
•	 Peduli lingkungan
•	 Bermasyarakat 

3. Kualitas Moral 
•	 Berakhlak
•	 Religius
•	 Jujur
•	 Berkarakter 

4. Capaian akademik
•	 Berprestasi

IV.      UMPAN BALIK 
1. Kesan

1. Sangat senang mengikuti pelatihan ini sehingga menjadi orang yang lebih baik dan dapat 
pengalaman baru yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari 

2. Kegiatan ini menyadarkan kita betapa pentingnya untuk menebar kebajikan dan kegiatan ini 
sangat bermanfaat

3. Merasa bangga bisa diikut sertakan dalam pelatihan ini, tidak semua orang bisa mengikuti. 
Saya sangat berterimakasih kepada IOA dan semua yang mendukungnya

4. Suasana terasa bagai keluarga dimana ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang memberi 
bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi anak-anaknya

5. Bagus. Menjadikan diri saya sadar sesadar-sadarnya bahwa mendidik anak tidak harus 
dengan kekerasan tapi dengan contoh contoh yang baik dan lemah lembut

6. Terkesan dengan cara/metode, penyampaian pelatihan yang cepat dipahami, menggembirakan 
dari yang mudah sampai dengan yang kompleks

7. Mendapat wawasan dan pengalaman baru. Penyampaian materi pembelajaran sangat 
menyenangkan

8. Menambah wawasan tentang cara-cara mengajarkan pendidikan karakter pada siswa
9. Sebagai pembelajaran bagi kami untuk berbuat kebajikan yang lebih banyak sehingga kita 

menjalani kehidupan yang bermakna
10. Menambah pengetahuan, menambahkan semangat untuk mengubah pendidikan ke arah 

yang lebih baik
11. Kegiatan yang bagus dan bermanfaat khususnya untuk diri sendiri. Terimkasih kepada para 

pelari yang telah berjuang untuk membuat program “Guruku Maju”
12. Sangat meyenangkan dan membahagiakan sekali. Saya bersyukur bisa mendapat bimbingan 

dari bapak/ibu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami
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13. Pelatihan IOA ini menambah banyak pengalaman dan wawasan
14. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya merasa bahwa berbagi akan lebih menyenangkan 

dan membahagiakan. Semoga ilmu yang saya dapatkan mudah-mudahan bermanfaat dan 
kesuksesan itu akan terwujud dengan adanya kebaikan

15. Sangat menyenangkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan mengerti bahwa hidup 
ini lebih bermakna

16. Saya merasa senang sekali karena ilmu saya bertambah dan menambah pengalaman serta 
memotivasi untuk berubah menjadi lebih baik

17. Ternyata berbuat baik itu mudah dan murah
18. Sangat berguna, memotivasi dan memperkaya wawasan, membuka pikiran dan membuat 

hidup bisa lebih baik
19. Suasana pelatihan menyenangkan dan menggembirakan. Luar biasa
20. Saya sangat senang dan antusias dan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan dimulai dari 

diri sendiri
21. Pelatihan ini sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat , bisa mengerti dan belajar 

banyak hal, ilmunya bermanfaat sekali untuk kami
22. Bangga mengikuti diklat IOA ini, menambah wawasan dan pengalaman baru
23. Kesan setelah mengikuti pelatihan ini menjadi lebh menghargai hidup, menjadi manusia yang 

memanusiakan, sangat baik untuk melanjutkan perjalanan hidup ini
24. Sangat bagus bagi saya pribadi, saya pribadi menjadi mengerti betapa penting berbuat 

kebaikan untuk hidup lebih bermakna
25. Terimakasih IOA atas pembekalan bagi pendidik untuk lebih bisa berbuat kebajikan
26. Sungguh berharga pelajaran yang saya dapat in, hal ini menjadi motivasi untuk diri saya agar 

bisa lebih baik lagi
27. Terimakadih kepada bpk/inu dari IOA yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran 

dalam berbagi kebajikan
28. Pelatihan yang sangat bagus dan luar biasa
29. Saya sangat kagum dengan semangat para mentor yang begiru tulus dan ikhlas membimbing 

dan memberikan ilmunya
30. Pertemuan yang sangat menyenangkan dan banyak ilmu yang bisa di dapat
31. Sangat menyenangkan, tidak membosankan dan menambah pengetahuan
32. Menambah wawasan dan pengetahuan
33. Menyenangkan, karena ilmu yang saya dapat sangat benyak, memotivasi kami untuk berbuat 

kebaikan. Saya sangat berterimakasih dan bersyukur dapat mengikuti diklat kepemimpinan 
transformasional ini

34. Sangat berterimakasih. Pokoke semua istimewa dan super
35. Saya merasakan banyak sekali manfaat, selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ternyata 

kesuksesan yang bermakna itu akan terwujud dengan adanya kebaikan 
36. Luar biasa
37. Pelatihan yang benar-benar mengubah pola pikir menjadi lebih baik
38. Kegiatan ini sangat menarik, menyenangkan dan penuh manfaat bagi kita semua
39. Menyenangkan, menambah wawasan dan ilmu, memotivasi. Terimakasih tim IOA yang di 

tugaskan di Kecamatan Batur, semogan senantiasa diberikan sehat, barokah dan dijadikan 
amal ibadah
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2. Secara Umum :

a. Substansi Pelatihan

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

18 20 - - -

b. Cara Penyajian

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

19 17 2 - - -

c. Organisasi Penyelenggara

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

23 9 6 - - -

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

1.  •	 Selalu bersyukur
•	 Menjadi pribadi yang lebih baik
•	 Bermanfaat bagi orang lain

2.  •	 Menyadarkan arti kebajikan
•	 Termotivasi untuk berbuat baik
•	 Untuk selalu bersikap pro aktif

3.  •	 Menambah pengetahuan dan wawasan
•	 Berusaha untuk berbuat lebih baik lagi

4.  •	 Keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kebaikan
•	 Berbuat baik mulai dari diri sendiri
•	 Mulai berbuat baik dari hal yang paling mudah, yang berguna dan bermanfaat

5.  •	 Perubahan mindset
•	 Kepemimpinan transformasional dan transaksional
•	 Sikap pro aktif dan re aktif

6.  •	 Menjadi guru yang selalu berbuat kebaikan
•	 Mengubah karakter siswa menjadi lebih baik
•	 Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling berbagi

7.  •	 Apresiasi
•	 Sikap pro aktif dan re aktif
•	 Aktualisasi diri

8.  •	 Menebarkan kebaikan
•	 Kehidupan bermakna
•	 Menggali potensi anak

9.  •	 Tidak ada keberhasilan tanpa kebaikan
•	 Hidup untuk mencari makna
•	 Gagal itu biasa, terus berusaha itu luar biasa
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10.  •	 Memulai kebaikan/perubahan dari diri sendiri
•	 Memulai kebaikan dari hal yang paling kecil, murah dan mudah (senyum)
•	 Menumbuhkan rasa empati dan kesadaran

11.  •	 Bersyukur
•	 Tolong menolong
•	 Menebar kebaikan

12.  •	 Pemimpin yang mengayomi
•	 Perbedaan manusia dengan simpanse hanya 1,6%
•	 Kerja sama dalam kelompok membutuhkan komunikasi dan saling percaya

13.  •	 Bersyukur
•	 Tolong menolong
•	 Kebaikan  

14.  •	 Hidup lebih bermakna apabila kita bisa berbagi
•	 Perubahan pola pikir
•	 Perbaikan dimulai dari diri sendiri

15.  •	 Mendapat ilmu kebaikan yang memantapkan keyakinan bahwa saya bisa
•	 Merenung sambil bergembira
•	 Termotivasi untuk selalu optimis

16.  •	 Keberhasilan ditentukan oleh kebaikan
•	 Perubahan berasal dari diri kita sendiri
•	  Selalu memberi apresiasi

17.  •	 Berbagi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan
•	 Pola kepemimpinan yang ideal
•	 Model pembelajaran yang inovatif

18.  •	 Bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata dari diri sendiri, tetapi keberhasilan 
itu berawal dari kebajikan/kebaikan yang dilakukan bersama-sama

19.  •	 Melalui pemaknaan dapat menyampaikan pesan akan kebaikan yang bisa 
dipelajari

•	 Disiplin harus dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain
•	 Paradoks berbagi

20.  •	 Kebersamaan
•	 Kerja sama
•	 Berbagi

21.  •	 Jangan memandang orang sebelah mata
•	 Menjadi orang yang proaktif
•	 Kebahagiaan itu tidak bisa dipandang melalui materi

22.  •	 Banyak kebaikan yang dapat kita lakukan dengan gratis
•	 Menambah wawasan dan pengalaman baru
•	 Melatih untuk disiplin tanpa alasan tanpa atau

23.  •	 Mengubah pola pikir menjadi lebih baik 
•	 Mengerti pentingnya berbuat baik pada diri sendiri maupun keluarga dan 

sekolah
•	 Mengetahui perilaku kepemimpinan transformasional
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24.  •	 Disiplin
•	 Kebaikan menebar keberhasilan
•	 Mengajarkan menghargai/menghormati orang lain

25.  •	 Menjadi orang yang sukses dengan cara sederhana dan tanpa biaya
•	 Menumbuhkan rasa percaya diri
•	 Tak ada yang tak mungkin selama mau berusaha

26.  •	 Berpikir positif
•	 Bahagia bersama
•	 Ada ilmu baru yang didapat 

27.  •	 Tidak ada hari tanpa melakukan kebaikan
•	 Sikap tidak takut untuk berinovasi demi kemajuan penddikan

28.  •	 Tidak ada hari tanpa melakukan kebaikan
•	 Keberhasilan ditentukan oleh kebaikan
•	 ”Baik berbuat baik”

29.  •	 Mulailah berbuat kebaikan dari hal yang paling kecil
•	 Jangan mudah menyerah
•	 Mulailah dari diri sendiri

30.  •	 Berbuat baik dan paradoks berbagi
•	 Kebersamaan dalam mengatasi masalah

31.  •	 Motivasi untuk menambah ilmu

32.  •	 Menjadi lebih baik atau belajar yang lebih baik
•	 Pentingnya kerja sama
•	 Mengubah pola pikir yang positif

33.  •	 Guru harus menjadi penebar kebiaikan
•	 Perubahan dimulai dari diri sendiri
•	 Tantangan/hambatan akan memunculkan kreativitas

34.  •	 Bersyukur
•	 Empati
•	 Melakukan kebaikan

35.  •	 Memulai kebaikan dari diri sendiri
•	 Sikap empati
•	 Melakukan kebaikan itu tidaklah sulit hanya kita mau/tidak melakukannya

36.  •	 Tiada keberhasilan tanpa kebaikan
•	 Apapun keadaannya siswa harus diapresiasi
•	 Tiada perubahan jika kita tidak mau berubah

37.  •	 Berbuat baik dan selalu berbuat baik
•	 Bermanfaat untuk orang lain
•	 Selalu percaya diri

38.  •	 Belajar berbuat kebajikan
•	 Mengubah pola pikir
•	 Pentingnya bekerja sama dan saling memaafkan
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4. Saran :
 

1. Jangan pernah bosan untuk selalu menebarkan kebaikan……tetap semangat
2. Agar pelatihan ini diperluas tidak hanya di lingkungan pendidik mengingat bebgitu pentingnya 

dan begitu banyaknya pelajaran yang bisa kita petik
3. Semoga IOA bisa memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti pelatihan
4. Saya berharap agar kegiatan ini berkelanjutan
5. Semakin lebih diperluas diklat ini, maka akan semakin besar mewujudkan anak bangsa yang 

menjunjung budaya ketimuran
6. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi saya dan anak didik saya
7. Kesempatan untuk bertanya masih kurang
8. Pelatihan ini berkelanjutan
9. Semoga semua anggota IOA tidak ada hentinya menebar kebaikan, selalu bersemangat dan 

terus memberi semangat pada guru di seluruh Indonesia untuk melakukan perubahan yang 
lebih baik

10. Kegiatan ini bisa dilakukan di seluruh indonesia
11. Semoga selalu menebar kebaikan
12. Semoga pelatihan ini bisa berkembang dan berlanjut dan bermanfaat bagi banyak orang
13. Semoga selalu menebar kebaikan kepada semua
14. Semoga pelatihan ini bisa membawa ke arah perubahan yang lebih baik bagi semua dan lebih 

positif untuk kedepannya
15. Pelatihan ini tidak hanya sekali saja
16. Pelatihan ini dilanjutkan kembali
17. Mungkin bisa diperluas lagi tidak hanya 1 kecamatan dalam 1 kabupaten/kota atau wilayah
18. Ajaklah pemerintah untuk mengembangkan program ini
19. Supaya ada diadakan pelatihan lanjutan agar bisa lebih membawa perubahan yang baik
20. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan
21. Terus menginspirasi banyak orang, jangan pernah lelah mengajari kami (para guru)
22. Semoga diklat IOA ini bisa berjalan terus
23. Terus dikembangkan agar dapat menebarkan kebaikan lebih luas
24. Teruslah menebar kebaikan walaupun sekecil apapun akan bermanfaat bagi diri kita maupun 

orang lain
25. Semoga para pendidik bis berbuat yang lebih baik lagi walaupun hanya sedikit
26. Semoga tim IOA selalu diberi kesehatan dan sukses selalu
27. Diklat untuk semua guru dan penjaga
28. Pelatihan seperti ini untuk terus dilakukan di seluruh Indonesia agar pendidikan lebih maju 

lagi
29. Diklat sebaiknya agar tidak terlalu lama, lebih baik ditambah hari karena keadaan tubuh yang 

sudah lelah menjadi kurang maksimal dalam mengikuti diklat
30. Pertemuan yang lebih menyenangkan lagi
31. Dilakukan kembali dilain program
32. Semoga ilmu bapak bermanfaat bagi orang banyak
33. Semoga sukses selalu
34. Sering-sering diadakan pelatiahan seperti ini, karena sangat bermanfaat bagi kami
35. Karena pelatihannya sampai sor, pelatihan yang akan datang disedikan asrama
36. Teruslah menebar kebaikan
37. Lebih sering dilakukan pelatihan seperti ini
38. Beri ruang lebih kepada peserta untuk bertanya
39. Agar pelatihan ini tidak dipaksakan sampai malam, namun harinya ditambah
40. Kegiatan ini dilakukan berkelanjutan
41. Kapan ada lagi??? Saya siap ikut
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REKAMAN HASIL PELATIHAN
ANGKATAN 7

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
UNTUK PARA PENDIDIK DI KECAMATAN BATUR

Batur, 22 - 24 Oktober 2018

Kerjasama antara :

Yayasan Lari Nusantara
Perkumpulan IOA

Masyarakat Pendidikan Sejati
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara 
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I.      RENCANA PENGEMBANGAN DIRI 

NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

1
MASFUFAH HANIM
SDN 1 BATUR 

- Datang lebih awal dan 
menyalami para siswa

- Mendidik anak/siswa dengan 
rasa kasih sayang dan 
memberikan contoh yang baik

- Sebelum pelajaran dimulai anak-
anak supaya berdoa dulu dan 
menghafalkan minimal surat 
pendek minimal 3 surat pendek

- Membiasakan diri saya sendiri 
dan siswa untuk berinfak/
bersodaqoh/beramal setiap 1  
seminggu yang berguna untuk 
membantu siswa yang kurang 
mampu

- Datang terlambat
- Meninggalkan kelas/siswa untuk 

kepentingan pribadi

2
ARSAD FUADI
SDN 1 BATUR 

- Menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah

- Berusaha untuk mwngwnali dan 
menggali potensi yang dimiliki 
anak di sekolah

- Berusaha untuk merumuskan 
cara atau metode pengajaran 
yang tepat sesuai dengan 
kondisi sekolah dan siswanya

- Memberikan apresiasi kepada 
anak-anak dengan apa yang telah 
dilakukannya

- Menyalahkan siswa
- Menganggap kita orang yang 

paling tahu

3
ARIS WIJONARKO
SDN 2 BATUR

- Meningkatkan kedisiplinan
- Melakukan perbuatan baik 

sekecil apapun
- Mulai melakukan kebiasaan baik 

dimulai dari diri sendiri
- Menggali potensi yang ada 

dalam diri
- Bermanfaat bagi orang disekitar 

kita
- Membuat inovasi
- Lebih bijaksana 

- Berangkat telat
- Menyepelekan orang lain
- Merasa lebih baik dari orang lain
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

4
DWI ASTUTI
SDN 3 BATUR

- Mulai memimpin diri sendiri
- Menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah
- Berempati kepada siapa saja
- Jujur dalam hal apapun
- Berbagi yang kita punya
- Lebih peduli terhadap 

lingkungan
- Mengucapkan terimakasih 

setiap mendapat bantuan dari 
siapapun

- Lebih bersyukur dengan apa 
yang kita dapatkan

- Sering mengeluh
- Kurang bersyukur
- Kurang berempati pada orang 

lain
- Mengurangi sikap reaktif (sering 

berkata lah….wong)

5
SUMARDI
SDN 4 BATUR

- Membiasakn diri mengucpkan 
salam/mengetuk pintu ketika 
masuk rumah

- Mengawali setiap pertemuan 
dengan salam

- Memberikan apresiasi
- Mengucapkan terimakasaih jika 

diberi atau dibantu orang lain
- Lebih peduli kepada teman 

sejawat

- Kurang perhatian terhadap 
lingkungan sekolah

6
TIWIK ERNAWATI
SDN 5 BATUR

- Bekerja keras
- Lebih terbuka
- Memberi motivasi
- Semangat dan pantang 

menyerah
- Lebih perhatian kepada semua 

siswa
- Menanamkan hal baik kepada 

siswa sekecil apapun
- Berubah ke arah yang lebih baik

- Kesal kepada siswa
- Egois
- Kurang peduli terhadap orang 

lain
- Kurang memperhatikan siswa 

7
SUDARYATI
SDN 6 BATUR

- Mengembangkan kebaikan
- Mengembangkan kedisiplinan
- Mengembangkan pendekatan 

kepada anak didik
- Lebih berprestasi
- Menjaga kebersihan lingkungan
- Mengembangkan rasa sosial
- Mengembangkan rasa 

kebersamaan/persaudaran

- Tidak tepat waktu
- Egois
- Menyalahkan rekan kerja
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

8
ELOK FAIQOH
SDN 5 BATUR

- Datang lebih awal
- Mengajar dengan metode yang 

lebih baik
- Akan lebih mengenal anak didik
- Memberikan apresiasi kepada 

semua orang
- Peduli terhadap lingkungan 

sekolah
- Komunikasi dengan orang tua 

murid

- Masa bodoh terhadap peserta 
didik

- Malas dalam mengajar
- Kurang percaya diri dalam 

menghadapi masalah
- Malas dalam menyelesaikan 

tugas yang diberi atasan

9
ANNISA MUSTIKA 
RANI
SDN 6 BATUR

- Menjadi pribadi yang lebih 
disiplin agar dapat menjadi 
contoh yang baik bagi 
lingkungan sekitar

- Berpikiran terbuka, maka saya 
dapat menerima perubahan 
dan siap menghadapi berbagai 
tantangan yang ada

- Berdedikasi bagi lingkungan 
agar dapat memiliki kehidupan 
yang bermakna dan bermanfaat

-  Kurang fokus
- Mudah menyimpulkan sesuatu 

yang belum benar-benar 
dipahami

- Mudah mengeluh
- Membuat pencitraan

10
RAFIKA BAYU 
DWITAMA
SDN 7 BATUR

- Sikap tolong-menolong
- Sikap saling memaafkan
- Rajin
- Menanamkan kebaikan
- Mengembangkan sikap pro aktif
- Meningkatkan komunikasi
- Jujur
- Lebih bertanggung jawab

- Re aktif
- Pesimis
- Mudah mengeluh
- Mudah menyerah
- Egois
- Berfikir negatif
- Suka mencela orang lain

11
ROLIYAH
SDN 7 BATUR

- Berbuat baik kepada semua 
orang

- Lebih peduli terhadap orang 
lainbisa mendidik siswa menjadi 
orang yang bermanfaat

- Lebih perhatian kepada siswa 
yang kurang baik

- Bisa lebih baik lagi untuk 
menggali potensi diri sendiri  
supaya bisa menemukan 
ide-ide baru dalam suasana 
pembelajaran

- Kurang peduli terhadap orang 
lain

- Kurang bertanggung jawab 
dalam memulai KBM

- Kurang memberikan apresiasi 
kepada anak yang melalukan 
sesuatu yang bermanfaat

- Kurang disiplin
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

12
HANDRIYAH
SDN 9 BATUR

- Membangun dan 
mengembangkan kecerdasan 
emosional dan kepekaan 
terhadap lingkungan

- Berusaha untuk selalu menilai 
sesuatu secara positif

- Penyayang dan berusaha 
berbuat baik pada sesama

- Mencintai pekerjaan
- Menggali potensi yang ada 

dalam diri
- Selalu mengucapkan 

terimakasih dan maaf
- Menjaga kesopanan dan 

menggali diri menjadi manusia 
yang berguna

- Cuek dan cenderung pendiam
- Menunda-nunda suatu 

pekerjaan
- Malas-malasan
- Tidak disiplin dan kurang 

menjaga kebersihan
- Mengurangi sikap pemalu
- Emosional dan sensitif
- Tidak/kurang memperhatikan 

murid

13
LUSIANA KUSUMA 
DEWI
SDN 1 SUMBEREJO

- Membiasakan mengucapkan 
kata maaf dan terimakasih

- Membiasakan anak mengambil/
membuang sampah di kelas 
setelah pelajaran selesai

- Membiasakan berkomunikasi 
dengan siswa sebelum pelajaran 
dimulai

- Melatih anak agar memiliki sikap 
empati

- Datang lebih awal sebelum 
siswa masuk ke dalam kelas

- Membuat inovasi KBM agar 
lebih menyenangkan dan siswa 
tidak bosan 

- Melakukan pendekatan personil 
kepada siswa

- Tidak disiplin
- Otoriter
- Egois 
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

14
HANAFI SANTOSO
SDN 1 SUMBEREJO

- Menjadi pribadi yang disiplin, 
inovatif dan berkarakter

- Selalu menanamkan prinsip 
kebaikan setiap waktu

- Menjadi pribadi yang mampu 
memperhatikan orang lain

- Menjadi panutan atau idola 
dalam berbuat kebaikan

- Menjadi pemimpin yang bisa 
melayani orang lain

- Mampu menuntun kodrat alam 
orang lain tanpa memaksakan 
kodrat tersebut

- Adil kepada orang lain
- Membuat orang lain gembira 

dalam melakukan suatu 
kegiatan

- Suka memaksakan kehendak
- Arogan
- Egois
- Menyebalkan   

15
FIILGIA RIZKI 
ALJANAH
SDN 2 SUMBEREJO

- Menjadi pribadi yang lebih baik 
- Menebar kebaikan kepada orang 

yang saya temui, terutama siswa
- Menggali potensi diri untuk 

menemukan ide/strategi baru 
yang kreatif yang berguna untuk 
proses pembelajaran

- Menjadi guru yang hangat, 
penyayang dan motivator untuk 
siswa

- Kurang disiplin
- Kurang memberi apresiasi 

kepada siswa dalam proses 
pembelajaran

- Bertahan pada cara lama dalam 
memecahkan masalah/dalam 
menghadapi tantangan 

16
ROSI NOVITA RIZKI
SDN 2 SUMBEREJO

- Selalu senyum
- Mengeluarkan kata-kata yang 

baik
- Jujur
- Selalu taat dalam beribadah
- Menjadi istri yang baik dan ibu 

yang baik bagi anak
- Menjadi guru yang bermanfaat
- Mudah memberi maaf dan 

memaafkan
- Suka menolong
- Berhati-hati dalam berbicara

- Kurang disiplin
- Masuk kelas menunggu anak 

masuk
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

17
ZAHROTUN 
NURJANAH
SDN 3 SUMBEREJO

- Lebih disiplin
- Lebih sabar dalam membimbing 

anak didik
- Lebih kreatif dalam 

menyampaikan pembelajaran
- Lebih memperhatikan siswa
- Memberi contoh pada siswa 

mengenai hal-hal yang baik
- Memotivasi siswa yang kurang 

memahami pelajaran
- Mengpresiasi siswa baik yang 

berprestasi maupun yang biasa saja

- Mudah mnegeluh
- Emosional
- Kurang sabar

18
WAHID 
HENDRIYAWAN
SDN 3 SUMBEREJO

- Lebih menghargai waktu dan 
orang lain

- Lebih disiplin
- Lebih sabar dan penyayang
- Lebih semangat dan pantang 

menyerah
- Berusaha semaksimal mungkin 

dalam bekerja
- Rendah hati
- Memanfaatkan waktu dengan 

kegiatan yang berguna 

- Tidak disiplin
- Pemarah dan tidak sabar
- Berbuat semau sendiri
- Tidak menghargai waktu dan 

orang lain
- Senang meihat orang susah

19
NURUL HIDAYAH
SDN 1 PASURENAN

- Lebih peka terhadap keadaan 
sekitar

- Tanggap dan bijak dalam 
mengambil keputusan

- Berkontribusi yang lebih 
berguna lagi bagi sekolah

- Mengajak anak didik 
menghidupkan kembali 
perpustakaan sekolah yang lama 
vakum

- Menumbuhkan rasa peduli, 
disiplin, sabar, optimis, 
gembira pada anak didik hingga 
mendarah daging

- Menyelami lebih dalam lagi hal-
hal yang saya senangi 

- Sikap keras/temperamental
- Suka berkeluh-kesah
- Malas
- Meremehkan hal-hal yang 

dianggap kecil
- Sikap abai
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

20
HARTONO
SDN 1 PASURENAN

- Pendekatan secara individu 
terhadap siswa

- Pendekatan individu terhadap 
wali 

- Proses belajar-mengajar lebih 
lunakl agi

- Memberi bimbingan khusus bagi 
siswa yang lambat berpikirnya 
maupun yang cepat tanggap 
dalam menerima pelajaran

- Menjelaskan terlalu cepat
- Diktator
- Suka menyalahkan orang ain
- Menanggap anak bodoh

21
IMA ROTUS 
SOLEKHAH
SDN 2 PASURENAN

- Menebar kebaikan dimulai dari 
diri sendiri sekecil apapun, 
dimanapun dan kapanpun

- Membiasakan memimpin diri 
sendiri

- Meningkatkan rasa empati 
terhadap penderitaan orang lain

- Memberikan yang terbaik 
disetiap pekerjaan agar hidup 
lebih bermakna untuk orang lain

- Meningkatkan pola pikir positif 
dan pro aktif

- Mengapresiasi setiap kebaikan 
yang kita terima

- Sikap re aktif
- Kurang bertanggung jawab

22
BANDUNG 
WIRATMOJO
SDN 1 KEPAKISAN

- Lebih kreatif
- Lebih peduli dengan lingkungan
- Berpikir positif dan 

membesarkan hati
- Menghargai orang lain
- Bertukar pendapat/gagasan dan 

belajar dari orang lain
- Mau menerima kritikan dan 

saran dari orang lain

- Tidak tepat waktu
- Acuh tak acuh/semaunya sendiri
- Egois
- Menyudutkan/menyalahkan 

orang lain

23
EDY MURYANTO
SDN 3 KEPAKISAN

- Disiplin dalam menjalankan 
tugas dan kewajiban

- Semangat untuk mencapai 
tujuan

-  

24
SITI AMANAH
SDN 3 KEPAKISAN

- Tersenum kepada semua 
dimana saja dan kapan saja

- Berangkat kerja lebih awal
- Mengurus keluarga lebih bagi 

dari biasa
- Memberi semangat kepada 

siswa agar lebih baik
- Lebih semangat menjalani 

tantangan

- Bermalas-malasan
- Meninggalkan kelas sebelum 

waktunya
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

25
KHUSNUL 
KHOTIMAH
SDN 2 PEKASIRAN

- Jujur
- Pantang menyerah
- Tekun
- Tanggung jawab
- Ikhlas 
- Bersyukur dengan apapun yang 

saya miliki
- Disiplin
- Mau merubah kebiasaan lama

- Datang setelah siswa
- Kurang disiplin
- Sikap re aktif

26
TRI SAKTI
SDN 1 BAKAL

- Tersenyum
- Menyapa
- Membersihkan lingkungan
- Sabar
- Melayani anak-anak
- Berangkat lebih awal
- Menghargai kemampuan siswa
- Berdoa sebelum memulai belajar

- Suka menegur siswa
- Membentak siswa
- Meninggalkan siswa

27
BARYANTI
SDN 1 BAKAL

- Lebih disiplin
- Menciptakan kelas yang 

menggembirakan
- Memberi contoh dimulai 

dari hal-hal kecil. Contoh 
: membuang sampah 
ditempatnya

- Lebih sabar dalam menghadapi 
siswa di sekolah

- Memberi penghargaan terhadap 
siswa walaupun dalam hal kecil

- Murah senyum kepada setiap 
orang  

- Kurang tekun dalam melakukan 
pekerjaan

- Kurang rajin
- Meremehkan kejelekan siswa

28
RAGIL SUYATNO
SDN 2 BAKAL

- Berdoa sebelum melakukan 
kegiatan

- Berkerja sama dengan semua 
orang

- Memotivasi orang yang 
membutuhkan

- Mengamati kebaikan-kebaikan 
orang lain

- Berkomunikasi dengan orang 
lain

- Memiliki cita-cita yang luhur
- Menghargai waktu/disiplin 

waktu

- Mengatakan kejelekan-kejelekan 
orang lain

- Menjadi pembunuh kreativitas 
orang 
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

29
UMI MARLINA
SDN 2 BAKAL

- Mengubah kehidupan agar lebih 
baik lagi

- Menemukan cara baru
- Meluangkan waktu untuk 

membaca agar lebih memahami
- Datang tepat waktu
- Menjaga kebersihan lingkungan, 

rumah dan seiktarnya
- Berbagi dengan tetangga
- Melaksanakan kerja bakti di 

lingkungan
- Berjiwa sosial

- Meninggalkan cara lama
- Memarahi anak
- Membuang sampah 

sembarangan
- Egois
- Tidak tepat waktu

30
GUSMIA SAFRILI
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sholat tepat waktu
- Membuang sampah ditempat 

sampah dan menata rumah 
dengan baik

- Membuat anak-anak di sekolah 
senang dalam mengikuti 
pelajaran dengan cara membuat 
hal-hal baru

- Selalu ramah kepada semua 
orang

- Selalu berbagi apa yang saya 
punya walaupun sedikit

- Berangkat ke sekolah terlambat
- Tidak menyiapkan sarapan 

untuk suami
- Tidak memperhatikan siswa
- Meja kerja yang tidak rapi
- Ceroboh dalam menentukan 

sesuatu
- Membawa mood jelek dari 

rumah
- Menyalahkan keadaam dan 

orang lain
- Malas belajar

31
BAROKAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Datang dengan menyusun 
rencana yang lebih baik

-  Melengkapi sarana dan 
prasarana pembelajaran lebih 
baik

- Mempersiapkan kelas yang 
akan digunakan

- Menyapa dan berkomunikasi 
dengan orang tua murid yang 
datang ke sekolah

- Semangat
- Lebih mengapresiasi anak

- Bermain hp saat pembelajaran
- Membiasakan siswa 

membersihkan kelas sendiri
- Marah-marah kepada siswa

32
ASTIKAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Datang ke sekolah lebih awal 
sebelum anak-anak datang

- Mengapresiasi kebaikan siswa, 
lingkungan keluarga maupun 
di lingkungan masyarakat serta 
teman

- Pantang menyerah
- Semangat
- Membesarkan hati anak, 

siswa dan membantu siswa 
berkembang

- Suka marah
- Mementingkan nilai 

pengetahuan 
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

33
SITI NAFISAH
SDN 2 
KARANGTENGAH

- Murah senyum
- Menjadi orang yang suka 

menolong
- Menghargai teman 
- Berangkat kerja lebih awal
- Optimis
- Menjadi guru yang baik
- Bertanggung jawab

- Berangkat kerja siang dengan 
bebagai alasan

- Pesimis
- Mudah tersinggung
- Tidak percaya diri
- Meninggalkan kata-kata “alasan”

34
PURWATI NINGSIH 
SDN 1 DIENG KULON

- Selalu semangat
- Murah senyum
- Lebih disiplin
- Kreatif
- Ramah dan peduli
- Jujur
- Berpikir positif
- Ikhlas
- Mudah bergaul
- Lebih percaya diri
- Tidak menjelekkan orang lain
- Sopan 
- Sabar
- Selalu berusaha terus dan 

bersuha menjadi yang baik

- Mudah mengeluh
- Tidak disiplin
- Kurang semangat
- Kurang senyum
- Tidak percaya diri
- Berpikir negatif
- Tidak jujur
- Pemarah dan emosional
- Kurang bergaul
- Tidak punya sopan santun dan 

suka mencela orang lain

35
EKA WIDYAWATI
SDN 1 DIENG KULON

- Menanamkan kebaikan kepada 
anak meskipun kecil

- Menjadi manusia yang 
manusiawi

- Menjadi pemimpin/guru yang 
transformasional

- Menjadi orang yang lebih 
bermakna/berguna untuk prang 
lain

- Harus lebih bisa memimpin diri 
sendiri

- Tidak pelit memberikan 
apresiasi kepada anak

- Memberikan teladan/contoh 
jangan Cuma memberi perintah 
kepada anak  

36
MARSIYAH
SDN 1 DIENG KULON

- Sikap pro aktif
- Sikap peduli
- Sikap saling melindungi
- Sikap saling menghargai
- Sikap jujur
- Membiasakan diri hidup bersih
- Membiasakan diri untuk 

berubah dari cara lama ke cara 
baru dengan menggali potensi 
diri

- Memulai perubahan dari 
diri sendiri sekecil apapun 
perubahan itu

- Meninggalkan kebiasaan lama
- Suka mengeluh
- Sikap re aktif dengan berkata 

lah wong…habis….soale 
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NAMA
SIKAP DAN KEBIASAAN BAIK

 YANG AKAN DIKEMBANGKAN
SIKAP DAN KEBIASAAN 

YANG AKAN DITINGGALKAN

37
JUWARIYAH
SDN 1 DIENG KULON

- Mulai mudah tersenyum
- Sabar dan ikhlas
- Mau menerima masukkan dari 

orang lain
- Lebih rajin
- Peduli lingkungan
- Suka berbagi
- Memberikan contoh unntuk diri 

sendiri dan keluarga

- Kurang perhatian kepada 
keluarga, siswa dan diri sendiri

- Terlambat datang ke sekolah
- Suka marah-marah

II.      RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH

NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

1
MASFUFAH HANIM
SDN 1 BATUR 

- Sekolah yang kondusif
- Lingkungan sekolah yang 

ramah, akrab penuh dengan 
rasa kekeluargaan

- Kepala sekolah dan dewan 
guru yang bisa melaksanakan 
tugasnya sebagai pemimpin 
yang transformasional

- Sekolah yang berprestasi

- Menjaga nama baik sekolah
- Mengadakan perubahan muai 

dari diri sendiri
- Mengubah cara mengajar 

dengan pola baru

2
ARSAD FUADI
SDN 1 BATUR 

- Sekolah yang memiliki prestasi 
akademik maupun non 
akademik

- Sekolah yang memiliki 
kesadaran akan kebersihan 
yang tinggi

- Mengenal setiap potensi yang 
dimiliki oleh anak didik

- Memberikan motivasi kepada 
anak didik akan pentingnya 
kebersihan sekolah dan 
memberi contoh yang baik. 
Misal : membuang sampah pada 
tempatnya
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

3
ARIS WIJONARKO
SDN 2 BATUR

- Sekolah yang bersih, nyaman 
dan sehat

- Sekolah yang agamis/berakhlak
- Sekolah yang kondusif
- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang inovatif
- Disiplin 

- Menanamkan rasa peduli siswa, 
orang tua siswa, lingkungan 
masyarakat tentang pentingnya 
menjaga lingkungan khususnya 
lingkungan sekolah

- Menanamkan pendidikan 
karakter yang lebih baik melalui 
pendekatan agama agar peserta 
didik lebih bermoral dan 
mempunyai tata krama yang 
baik

- Menciptakan suasana kelas yang 
nyaman dan menyenangkan bagi 
peserta didik

- Memberikan apresiasi dan 
mengembangkan setiap potensi 
yang dimiliki peserta didik

4
DWI ASTUTI
SDN 3 BATUR

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang siswa-siswinya 

lebih semangat untuk pergi ke 
sekolah

- Semua warga sekolah 
menerapkan kebaikan

- Mengajak semua warga sekolah 
untuk berperan serta untuk 
mewujudkan sekolah yang 
bersih dengan memberi contoh 
selalu membuang sampah pada 
tempatnya, memungut sampah 
setiap melihat sampah

- Menyambut siswa dengan 
senyum

- Mengajarkan semua warga 
sekolah untuk melakukan 
kebaikan sekecil apapun, 
kapanpun dimanapun dengan 
siapapun

5
SUMARDI
SDN 4 BATUR

- Sekolah yang bersih, indah dan 
damai

- Seluruh anggota sekolah ramah
- Seluruh anggota sekolah 

gembira
- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang berkarakter

- Memulai dengan peduli 
kebersihan

- Menanam tanaman bunga
- Mengapresi siswa yang datang 

lebih awal
- Menggali potensi yang ada pada 

siswa
- Memulai segala sesuatu dengan 

kebaikan
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

6
TIWIK ERNAWATI
SDN 5 BATUR

- Sekolah yang warganya 
berkomunikasi dengan baik

- Suasana kerja yang akrab dan 
harmonis

- Sekolah yang banyak meraih 
prestasi

- Memiliki kualitas yang memadai
- Sekolah yang menyenangkan
- Sekolah yang bersih

- Menjalin komunikasi yang baik 
antar warga sekolah

- Menciptakan suasana kerja yang 
harmonis

- Mendidik siswa agar dapat 
meraih prestasi

- Membuat fasilitas dengan 
barang yang sederhana

- Membuat suasana sekolah 
menjadi menyenangkan

- Bertanggung jawab pada 
pekerjaan 

7
SUDARYATI
SDN 6 BATUR

- Sekolah yang kelas dan 
lingkungannya bersih

- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang menyenangkan, 

sehat, indah dan rapi
- Sekolah yang kondusif
- Hubungan dan komunikasi yang 

baik antar kepala sekolah, guru, 
wali murid

- Kepala sekolah, guru, penjaga 
saling menjaga kedisiplinan

- Memberi tahu orang tua untuk 
lebih peduli pada anaknya

- Saling menghargai sesama
- Membiasakan hidup bersih dan 

sehat

8
ELOK FAIQOH
SDN 5 BATUR

- Sekolah yang kompak
- Sekolah yang bersih
- Saling menjalin komunikasi dan 

saling bersilaturahmi
- Sekolah yang memiliki kepala 

sekolah yang mengerti 
bawahannya

- Jujur 
- Sekolah yang mempunyai kerja 

sama tim yang baik

- Berusaha menjadi diri sendiri 
tanpa membebani 

- Terciptanya kebiasaan yang 
akan membawa perubahan baru 
dengan bersama-sama

9
ANNISA MUSTIKA 
RANI
SDN 6 BATUR

- Tertib
- Dapat mengimplementasikan 

nilai pendidikan yang sesuai 
- Pendidikan yang diajarkan 

dapat disampaikan dan diterima 
oleh peserta didik dengan baik

- Suasana sekolah yang 
menyenangkan

- Kompetensi guru yang terus 
meningkat sesuai dengan 
perkembangan jaman

- Inovatif, kreatif dan menciptakan 
kerja sama yang solid dengan 
semua pihak baik yang 
berhubungan langsung maupun 
yang tidak langsung
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

10
RAFIKA BAYU 
DWITAMA
SDN 7 BATUR

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang nyaman
- Siswa-siswinya memiliki etika 

yang baik dan berprestasi
- Sekolah yang maju
- Peserta didik suka bekerja sama

- Melakukan metode pembelajaran 
yang menyenangkan

- Mencontohkan perilaku beretika 
yang baik

- Memberikan apresiasi ketika 
peserta didiknya berhasil

- Saling peduli satu ama lainnya
- Saling mendukung dan saling 

bekerja sama
- Dibiasakan tersenyum
- Berbagi kebahagiaan 

11
ROLIYAH
SDN 7 BATUR

- Sekolah yang memiliki 
lingkungan kerja yang akrab 
(harmonis)

- Sekolah yang siswanya yang 
berprestasi

- Sekolah yang bersih, rapi dan 
indah

- Menerapkan budaya 3 S 
(Senyum, Sapa dan Salam) di 
lingkungan kerja

- Lebih giat lagi dalam 
mendidik murid-murid dalam 
menuntut ilmu dan harus lebih 
bertanggung jawab

- Memberikan contoh tentang 
pentingnya kebersihan, dan 
setiap hari Jum’t melakukan 
kegiatan bersih-bersih di 
lingkungan sekolah

12
HANDRIYAH
SDN 9 BATUR

- Sekolah yang berprestasi 
baik akademik maupun non 
akademik

- Sekolah yang memiliki siswa 
yang berbudi pekerti luhur

- Siswa, guru dan elemen sekolah 
yang saling mendukung untuk 
menuju perubahan yang lebih 
baik

- Sekolah yang selalu menjunjung 
tinggi nilai-nilai kearifan serta 
memiliki pedoman yang kuat

- Sekolah yang memiliki fasilitas 
dan kualitas yang baik

- Sekolah yang memiliki suasana 
aman nyaman damai dan bersih

- Mengembangkan serta menggali 
kemampuan pada diri siswa 
maupun guru

- Menerapkan dan menanamkan 
nilai-nilai kebaikan dan budi 
pekerti yang luhur

- Memberi pengertian dan 
pemahaman pada semua elemen 
sekolah mengenai arah dan 
tujuan perubahan

- Menanamkan nilai-nilai kebaikan 
dan membari teladan yang baik

- Membiasakan hidup bersih, 
aman dan menyenangkan
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

13
LUSIANA KUSUMA 
DEWI
SDN 1 SUMBEREJO

- Sekolah yang mempunyai 
disiplin yang tinggi
- Sekolah yang mempunyai 
tenaga pendidik yang berkualitas
- Memiliki integritas yang 
tinggi terhadap sekolah
- Bisa membuat siswa-
siswanya menjadi orang yang 
sukses/berhasil

- Saling bekerja sama antara 
guru dan murid  dan mematuhi tata 
tertib sekolah
- Memberikan les tambahan 
untuk siswa
- Membuat inovasi untuk 
perubahan di sekolah

14
HANAFI SANTOSO
SDN 1 SUMBEREJO

- Memiliki siswa berkarakter baik
- Memiliki siswa yang bermoral 

tinggi
- Sekolah yang mempunyai 

kecintaan terhadap lingkungan 
(lingkungannya bersih, nyaman 
dan indah)

- Sekolah yang siswanya memiliki 
tata-krama yang baik

- Nilai kesopanan, keindahan dan 
prestasi yang baik di sekolah 
maupun di luar sekolah

- Mempunyai kedisiplinan yang 
tinggi

- Mampu memiliki siswa maupun 
guru yang jujur

- Menanamkan dan membiasakan 
untuk melakukan kebaikan

-  Menciptakan suasana yang 
menyenangkan

- Mampu memimpin diri sendiri

15
FIILGIA RIZKI 
ALJANAH
SDN 2 SUMBEREJO

- Sekolah yang semua warga 
sekolahnya makmur, saling 
berkomunikasi secara baik dan 
saling berinteraksi dengan baik

- Sekolah yang unggul dalam 
prestasi

- Sekolah yang warga sekolahnya 
menjalankan tugas dengan 
disiplin, gembira dan 
bermanfaat

- Sekolah yang menyenangkan

- Menerapkan kebaikan dalam diri 
terlebih dahulu

- Berkerja sama yang baik dalam 
tim agar mencapai tujuan 
bersama

- Tidak egois memikirkan 
kepentingan pribadi

- Membangun komunikasi dan 
interaksi yang baik dengan 
semua anggota sekolah (kepala 
sekolah, guru, siswa, komite, 
wali murid dan lingkungan 
sekitar) 

16
ROSI NOVITA RIZKI
SDN 2 SUMBEREJO

- Sekolah yang moralnya baik
- Sekolah yang menyenangkan
- Sekolah yang bermanfaat
- Sekolah yang bersih, indah dan 

sehat

- Membangun manusia yang 
manusiawi 

- Menjadi guru transformasional 
dan memiliki sikap pro aktif
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

17
ZAHROTUN 
NURJANAH
SDN 3 SUMBEREJO

- Sekolah yang menjunjung tinggi 
kedisiplinan

- Sekolah yang menyenangkan 
bagi anak didik

- Sekolah yang memunculkan 
anak didik dengan akhlak yang 
mulia

- Sekolah yang mampu 
mengembangkan potensi-
potensi yang ada paa siswa

- Sekolah yang bersih dan 
nyaman

- Memberi contoh nyata pada 
siswa mengenai kedisiplinan 
dengan datang di sekolah tepat 
waktu

- Memberikan suasana yang 
menggembirakan di sekolah

- Memberi contoh akhlak yang 
baik secara nyata

- Memberi kesempatan kepada 
siswa untuk menunjukkan 
kemampuannya

- Mengajak siswa bersama-sama 
untuk menjaga lingkungan 
sekolah

18
WAHID 
HENDRIYAWAN
SDN 3 SUMBEREJO

- Sekolah yang memberikan rasa 
aman kepada setiap warga 
sekolah

- Bisa saling berkomunikasi 
dengan baik antara warga 
sekolah dan tenaga pengajar 
khususnya

- Tidak ada senioritas di dalam 
sebuah instansi khususnya di 
sekolah baik tenaga pengajar 
maupun siswanya  

- Saling menjaga dan melindungi 
satu sama lain

- Menyatukan komitmen  dan satu 
paham serta mewujudkan tujuan 
bersama

- Yang tua melindungi, yang muda 
menghargai dan begitupun 
sebaliknya

19
NURUL HIDAYAH
SDN 1 PASURENAN

- Siswa-guru-kepala sekolah-staf-
komite-masyarakat yang saling 
mendukung, menguatkan dan 
mempunyai semangat untuk 
berkembang

- Sekolah dengan siswa-siswanya 
yang paham dan menerapkan 
unggah-ungguh kepada 
siapapun

- Sekolah yang berprestasi 
dan memiliki antusias 
dalam kegiatan/program 
pengembangan diri mereka

- Sekolah yang bersih, rapi, indah 
dan nyaman

- Menanamkan dan membiasakan 
berbicara dengan tutur kata 
yang baik/bahasa jawa halus

- Menyemangati siswa dan 
membersarkan hatinya

- Bersama-sama dengan siswa 
melakukan kebaikan setiap hari
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

20
HARTONO
SDN 1 PASURENAN

- Sekolah yang aman dan 
nyaman

- Lingkungan selalu terjaga 
dengan baik

- Sekolah yang keadaannya selalu 
kondusif

- Memberi pengarahan kepada 
siswa dan elemen sekolah utnuk 
menjaga lingkungan sekolah

- Selalu mengadakan bimbingan
- Memberi contoh menjaga 

lingkungan
- Memperbanyak komunikasi 

dengan warga sekolah

21
IMA ROTUS 
SOLEKHAH
SDN 2 PASURENAN

- Sekolah yang mewujudkan 
hidup dan penghidupan yang 
tertib dan suci serta bermanfaat 
bagi orang lain

- Sekolah yang bersih
- Sekolah yang apresiatif

- Memandang pengetahuan bukan 
tujuan akan tetapi sebagai alat 
tercapainya tujuan

- Mengajak, mencontohkan, 
mempraktekkan budaya bersih 
dimulai dari diri sendiri

- Datang tepat waktu
- Memberi penghargaan terhadap 

kebaikan sekecil apapun

22
BANDUNG 
WIRATMOJO
SDN 1 KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih
- Disiplin waktu
- Sopan-santun
- Kreatif
- Persatuan dalam kekompakan

- Mengadakan lomba kebersihan 
antar kelas

- Datang ke kelas lebh awal
- Rendah hati/ramah
- Mengikuti akur berpikir yang 

lain, memberikan pengertian 
kebaikannya, memaksimalkan 
kreativitas

- Mengadakan permainan yang 
bersifat tim yang didalamnya 
terjalin diskusi, semangat, 
pantang putus asa dan saling 
percaya

23
EDY MURYANTO
SDN 3 KEPAKISAN

- Sekolah yang bersih dan rapi - Bekerja sama antar guru dan 
murid membersihkan halaman 
dan ruangan serta menata 
ruangan  

24
SITI AMANAH
SDN 3 KEPAKISAN

- Bersih, aman
- Mempunyai siswa yang aktif
- Pendidiknya kompak 

- Memungut sampah yang ada di 
luar kelas

- Mengapresiasi siswa
- Berkomunikasi dengan teman 

pendidik secara baik dan 
bertukar pendapat secara baik
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

25
KHUSNUL 
KHOTIMAH
SDN 2 PEKASIRAN

- Sekolah yang menyenangkan
- Sekolah yang bersih
- Menjadi sekolah percontohan
- Sekolah yang tertib dengan 

semua anggota sekolah 
melaksanakan tata tertib yang 
ada dengan penuh tanggung 
jawab

- Menggunakan cara baru dengan 
pembiasaan  melakukan hal-hal 
yang baik sekecil apapun

26
TRI SAKTI
SDN 1 BAKAL

- Sekolah yang menjaga 
kerukunan, sekolah aman, 
damai dan menyenangkan

- Sekolah yang menanamkan 
kebaikan 

- Sekolah yang lingkungannya 
bersih

- Saling menghargai antar teman
- Menanamkan kejujuran
- Terbuka 

27
BARYANTI
SDN 1 BAKAL

- Pemimpin yang transformatif
- Kepala sekolah, guru-guru 

dan staf karyawan yang dapat 
bekerja sama dan kompak

- menyenangkan

- menjadi pemimpin yang bisa 
melindungi, memberi arahan, 
memberi tempat dan bisa 
menerima pemikiran dari 
kelompoknya

- jika ada tantangan atau 
persaingan kita kerja sama untuk 
mencapai tujuan tersebut

28
RAGIL SUYATNO
SDN 2 BAKAL

- Sekolah yang bersih, sehat, 
aman

- Sekolah yang penuh kasih 
sayang

- Sekolah yang bermartabat 
dan bisa banyak meraih 
keberhasilan/bisa aktualisasi 
diri

- Memulainya dari diri sendiri 
untuk banyak melakukan 
kebaikan

- Mengajak orang-orang sekitar 
untuk melakukan kebaikan-
kebaikan seperti menjaga 
kebersihan badan, makan 
makanan yang bergizi 

- Menjadikan sekolah yang 
memiliki martabat/harga diri  
dan berani untuk menjadi diri 
sendiri dan menjadi bagian 
dari orang lain, berpikir pro 
aktif serta bisa meraih potensi 
akademik

29
UMI MARLINA
SDN 2 BAKAL

- Sekolah yang disiplin
- Kinerja kepala sekolah, guru 

dan stafnya
- Adanya keterampilan, 

kreativitas yang bagus
- Anak-anak yang cerdas
- Fasiltas sekolahnya yang 

memadai
- Saling berkomunikasi

- Selalu tepat waktu
- Bekerja dengan baik dan penuh 

semangat
- Mentaati peraturan yang ada
- Bertanggung jawab
- Mendidik anak-anak dengan baik 

dan semangat
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

30
GUSMIA SAFRILI
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang bersih, sehat, 
nyaman dan menyenangkan

- Sekolah yang peduli kepada 
siswanya

- Sekolah yang administrasinya 
tertata rapi

- Sekolah yang berprestasi
- Sekolah yang mempunyai 

banyak ekstra kurikuler
- Sekolah yang mempunyai 

taman dan bunga-bunga yang 
banyak

- Sekolah yang berakhlakul 
karimah

- Sekolah yang mampu 
mensejahterkan gurunya

- Dimulai dari kedisiplinan diri 
sendiri, kemudian gurudan lanjut 
ke siswa

- Membuang sampah pada 
tempatnya

- Rajin membuat administrasi 
kelas

- Menggali dan mnegembangkan 
potensi yang ada pada siswanya

- Menjaga dan merawat bunga-
bunga yang ada di lingkungan 
sekolah

31
BAROKAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang disiplin
- Saling berkomunikasi
- Lingkungan yang bersih dan 

nyaman
- Jujur, apresiatif 

- Memberikan suasana yang 
menggembirakan saat 
pembelajaran

- Senyum, sapa dan salam 

32
ASTIKAH
SDN 1 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang menyenangkan
- Komunikasi yang baik dengan 

warga sekolah dan lingkungan 
sekolah

- Lingkungan sekolah yang 
bersih, indah dan sehat

- Disiplin
- Jujur dan terbuka
- Berprestasi
- Bermakna 

- Memberikan suasana yang 
menggembirakan

- Senyum, sapa, sopan, 
silaturahmi

- Membiasakan membuang 
sampah pada tempatnya 

33
SITI NAFISAH
SDN 2 
KARANGTENGAH

- Sekolah yang kekeluargaan
- Tidak ada perbedaan antara 

guru negeri dan guru WB
- Murid-murid yang baik, 

berakhlak dan bermartabat
- Menjadikan siswa-siswi yang 

cerdas
- Sekolah yang bersih dan sehat
- Suasana sekolah yang harmonis 

antar guru dan antar siswa, dan 
juga antar guru dan siswa

- Ikut berpartisipasi dalam 
pengembangan di sekolah

- Memberikan kebaikan dalam hal 
apapun, kapanpun dan kepada 
siapapun
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NAMA
SOSOK SEKOLAH YANG 

DIHARAPKAN
CARA BARU YANG AKAN 

DITERAPKAN

34
PURWATI NINGSIH 
SDN 1 DIENG KULON

- Anak-anak lebih pintar dan 
berguna

- Anak-anak, guru, dan dewan 
guru semua bahkan wali murid 
menjalin silaturahmi dan kerja 
sama yang baik

- Sekolah yang warganya selalu 
menebarkan senyum

- Sekolah yang bersih, nyaman 
dan disiplin

- Sekolah yang gurunya mudah 
bergaul dan kreatif

- Selalu berusaha dan 
bersemangat untuk datang ke 
sekolah

35
EKA WIDYAWATI
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang selalu mendapat 
prestasi

- Sekolah yang bisa membuat 
hati nyaman dan damai

- Sekolah yang selalu bersih, rapi 
dan indah

- Saling menghargai antar guru
- Menjalin kerja sama dengan baik
- Siswa dilibatkan dalam beberapa 

kegiatan  

36
MARSIYAH
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang nyaman/kondusif, 
aman dan silaturahminya baik

- Sekolah yang bersih dan indah
- Sekolah yang peserta didiknya 

bermoral, bertakwa dan saling 
menghargai, menghormati satu 
sama lain

- Sekolah yang berprestasi
- Disiplin dalam segala hal
- Apresiatif 

- Menerapkan sikap : saling 
percaya, saling melindungi, 
saling bekerja sama dan saling 
memotivasi

- Saling mengingatkan dan 
mengajarkan hal-hal baru untuk 
mencapai tujuan

 
  

37
JUWARIYAH
SDN 1 DIENG KULON

- Sekolah yang bersih dan indah
- Sekolah yang nyaman
- Sekolah yang menyenangkan

- Membudayakan membuang 
sampah pada tempatnya

- Turun tangan sendiri 
memberikan contoh kepada 
siswa untuk membuang sampah 
ditempatnya

- Merangkul siswa supaya siswa 
senang dan tidak takut pada 
gurunya

- Seminggu sekali mengadakan 
kerja bakti bersama siswa 
(menyapu, mngepel sekolah dan 
lingkungan sekolah)
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III.      TEMA  PENGEMBANGAN SEKOLAH
1. Kualitas lingkungan fisik

•	 Sehat
•	 Bersih
•	 Nyaman
•	 Indah
•	 Aman 

2. Kualitas lingkungan sosial 
•	 Kekeluargaan
•	 Menyenangkan
•	 Silaturahmi yang baik
•	 Kondusif
•	 Peduli
•	 Menyenangkan
•	 Kerja sama
•	 Disiplin 

3. Kualitas Moral 
•	 Berakhlak mulia
•	 Jujur
•	 Bermakna  

4. Prestasi akademik
•	 Kreatif
•	 Terampil
•	 Maju 

IV.     UMPAN BALIK 
1. Kesan

1. Membuat perubahan mulai dari diri kita sendiri untuk membuat perubahan ke yang lebih luas
2. Menjadi lebih semangat untuk mendidik siswa bukan hanya untuk kepandaian secara 

intelektual tetapi juga secara moral
3. Sangat memotivassi untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari
4. Saya menyenangkan dan dapat banyak pengalaman dari orang-orang hebat
5. Mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa untuk mengoreksi diri 

sendiri atau untuk memperbaiki moral kita sendiri. Saya ucapkan terimakasih untuk ilmu 
yang telah dibagikan…….semoga bermanfaat

6. Permainan sangat menyenangkan, materi pelajaran sangat menggugah untuk kemajuan. 
Pembimbingnya sangat ramah dan menyenangkan

7. Setelah mengikuti pelatihan ini kami sangat sadar bahwa selama ini kami belum bisa berbuat 
banyak. Mudah-mudahan kami bisa berubah

8. Kita bisa menilai diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan bisa dimulai dari hal yang kecil
9. Kegiatan IOA ini dari awal sampai akhir sangat menyenangkan sekali dan banyak manfaat yang 

dapat saya ambil dan saya pelajari. Bagi para pelari semoga segala urusannya dimudahkan 
oleh Allah SWT

10. Setelah menjalani pelatihan selama 3 hari ini banyak yang bisa saya renungkan…bagaimana 
caranya membuat hidup menjadi bermakna dan bermanfaat bagi orang banyak

11. Dari pelatihan IOA saya dapat kesan yang sangat baik jadi jadi acuan saya untuk menjadi orang 
yang berhasil, kita harus melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan kapanpun.
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12. Disinilah kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa pentingnya kebersamaan, 
kekompakan dan komunikasi

13. Pelatihan ini memberikan manfaat dan pengalaman yang luar biasa sekaigus mampu 
mengubah mindset/pola pikir kami selama ini. Pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan 
akan kami coba aplikasikan di lingkungan kami tinggal

14. Luar biasa. Sangat bermanfaat dalam menjadi manusia yang bermakna
15. Kami sangat gembira bisa mengikuti pelatihan ini meski materi nya sangat banyak namun 

tidak terasa, selain itu saya juga banyak mendapatkan ilmu baru. Terimakasih banyak kepada 
seluruh tim IOA atas kesempatan yang diberikan

16. Menyenangkan 
17. Sangat terinspirasi, membuat saya menjadi lebih baik lagi
18. Tiada hari tanpa melakukan kebaikan
19. Sangat bermanfaat, sangat menginspirasi membuat saya ingin menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. Tidak akan pernah meupakan pelatihan IOA ini
20. Banyak peajaran yang dapat ditarik untuk diterapkan
21. Menarik – gembira – semangat
22. Sangat sangat terkesan dengan mengikuti pelatihan ini, saya akan berusaha menjadi orang 

yang baik dan berhasil untuk melakukan perubahan-perubahan yang diawali dari diri kita 
sendiri dan bermanfaat untuk orang lain

23. Sangat menarik dan menyenangkan
24. Sangat menyenangkan dan dapat mengubah hidup seseorang. Terimakasih untuk tim IOA, 

berkat tim IOA kami menyadari bahwa kegagalan adalah kunci keberhasilan
25. Sangat menyenangkan banyak hal yang kami dapat untuk melakukan perubahan dalam 

kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan dan berkesan
26. Kegiatan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, menambah ilmu dan pengetahuan. 

Hari pertama sangat menyenangkan tapi sampai rumah benar pegal-pegal
27. Sangat menyenangkan kalau boleh setiap hari dan saya bertambah ilmu
28. Banyak sekali pelajaran yang didapat dan sangat menyenangkan
29. Tidak membosankan, sangat menyenangkan, tambah ilmu/banyal ilmu yang bermanfaat 

buat saya
30. Sangat menginspirasi, menjadi motivasi supaya menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik 

lagi. Sangat menyenangkan
31. Sangat luar biasa, tidak membosankan, sangat bermanfaat, sangat inspiratif dan membuat 

termotivasi
32. Sangat menyenangkan, menambah wawasan, mendapat ilmu baru dalam melakukan 

perubahan. Walaupun usia sudah tua tapi semangatnya luar biasa
33. Sangat terkesan dengan kegiatan IOA ini dari hari pertama sampai selesai, ternyata dari 

pemaparan materi banyak hal baru dan berkembang saat ini, sehingga ilmu yang diberikan 
di program ini adalah solusi bagi kami. Kami terkesan dengan tujuan pendidikan itu ternyata 
tidak sekedar mendapatkan nilai tetapi bisa menjadikan kita itu bisa menikmati hidup yang 
bermakna/bermanfaat bagi semua orang

34. Suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan memberikan banyak hal yang baik bagi 
peserta pendidikan

35. Memberikan banyak pengetahuan dan memberi motivasi bagi kami untuk selalu menebarkan 
kebaikan daan berbagi pengetahuan

36. Sangat berkesan dihati, sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa mendidik , bisa memotivasi 
agar hidup kami menjadi lebih baik lagi

37. Sangat menyenangkan, bermanfaat. Tiada hari tanpa berbuat kebaikan, hidup yang 
bermanfaat dan bermakna dengan berbagi kita akan berkelimpahan
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38. Sangat berkesan, semoga saya lebih baik lagi dari hari ini dan semoga saya bisa berbuat 
baik mulai hari ini dan seterusnya, bisa meninggalkan cara atau keburukan dalam mengajar. 
Berusaha mengajarkan kebaikan untuk anak didik saya

39. Sangat menyenangkan dan bermanfaat membuka wawasan dan menyentuh, menyadarkan 
saya bahwa saya ternyata belum melakukan apa-apa untuk orang lain

40. Perubahan dimulai dari diri sendiri  untuk menuju tujuan yang lebih baik, lebih terarah dengan 
bekal ciri sebagai guru yang transformasional

2. Secara Umum :

a. Substansi Pelatihan

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

23 12 2 - - -

b. Cara Penyajian

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

19 17 1 - - -

c. Organisasi Penyelenggara

Istimewa Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

17 18 2 - - -

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

1.  •	 Perubahan diri sendiri
•	 Kerja sama
•	 Empati dan kesabaran

2.  •	 Kedisiplinan
•	 Memiliki motivasi yang baik
•	 Kemampuan dan kemauan untuk melakukan perubahan yang lebih baik

3.  •	 Berubah dimulai dari diri sendiri
•	 Menjadi manusia yang manusiawi
•	 Cara lama tidak bisa untuk menghadapi masalah baru

4.  •	 Disiplin waktu
•	 Memperbaiki diri sendiri untuk orang lain
•	 Saling berbagi dengan orang lain

5.  •	 Perubahan mindset
•	 Berubah dimulai dari diri sendiri
•	 Pentingnya silaturahmi

6.  •	 Berbuatlah kebaikan walau sekecil apapun
•	 Tinggalkan cara lama menjadi cara baru
•	 Tidak ada kehidupan bermakna tanpa kebaikan
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7.  •	 Kedisiplinan
•	 Saling berbagi
•	 Pentingnya bekerja sama

8.  •	 Tidak ada hari tanpa melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan 
kapanpun

•	 Meninggalkan cara lama dan memulai cara baru
•	 Keberhasilan tergantung pada diri kita sendiri tinggal kita mau atau tidak untuk 

merubah/mengeluarkan/mengembangkannya

9.  •	 Kebaikan adalah sumber keberhasilan
•	 Sikap hidup pro aktif
•	 Semakin berbagi semakin berkelimpahan

10.  •	 Kebaikan sekecil apapun apabila dilakukan secara terus menerus akan jadi 
suatu hal yang sangat bermanfaat

•	 Keberhasilan seseorang terletak pada dirinya sendiri
•	 Jadikan hidup ini sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain

11.  •	 Mengubah hidup untuk lebih baik lagi
•	 Kebaikan adalah kunci dari keberhasilan
•	 Pentingnya kebersamaan

12.  •	 Tiada keberhasilan atau kesuksesan tanpa adanya kebaikan
•	 Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dimulai saat ini
•	 Setiap manusia punya potensi yang harus dikembangkannya

13.  •	 Cara memanusiakan manusia
•	 Menggugah kesadaran begitu besarnya potensi yang kita miliki
•	 Butterfly effect dalam hal kebaikan  

14.  •	 Merubah cara pola pikir
•	 Belajar dari orang-orang hebat, sukses dan baik
•	 Memulai perubahan dan belajar menjadi lebih baik

15.  •	 Kebaikan kunci keberhasilan
•	 Cara memposisikan diri menjadi bawahan dan pimpinan
•	 Pengembangan potensi diri

16.  •	 Keberhasilan ditentukan oleh kebaikan
•	 Keberhasilan itu akan tercipta jika kita mau
•	 Keberhasilan itu bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita
•	 Mau memberi tanpa harus diberi

17.  •	 Perubahan membutuhkan waktu yang lama, kesabaran dan komitmen
•	 Bukan kita tidak bisa, tetapi meninggalkan cara lama yang susah
•	 Dengan berbagi kita menjadi kaya/berbagi tidak akan mengurangi

18.  •	 Setiap hari harus melakukan kebaikan dan perbaikan sekecil apapun
•	 Meninggalkan cara lama untuk menemukan cara baru yang ternyata lebih 

mudah untuk dipahami
•	 Apresiasi sangat penting dalam pengembangan diri

19.  •	 Perlunya memajukan pendidikan
•	 Menciptakan siswa yang berkarakter kebaikan dan bermoral
•	 Membantu para pendidik untuk menciptakan hal-hal baru dalam proses 

pembelajaran 
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20.  •	 Sumber keberhasilan
•	 Mengubah pola pikir
•	 Sikap pro aktif dan re aktif

21.  •	 Menambah wawasan
•	 Bisa mengubah kita menjadi pribadi lebih baik
•	 Semangat untuk melakukan perubahan

22.  •	 Menumbuhkan sikap bermoral
•	 Melatih kejujuran
•	 Melatih sikap baik

23.  •	 Lakukan hal-hal kebaikan dari hal yang kecil
•	 Melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri
•	 Jadilah orang yang pro aktif
•	 Selalu bersyukur

24.  •	 Selalu menebar kebaikan
•	 Setiap orang punya potensi berbeda-beda
•	 Tinggalkan cara lama dan beralih ke cara baru

25.  •	 Saya menyadari bahwa dalam diri saya ada potensi yang besar untuk berbuat 
baik pada diri sendiri, keluarga peserta didik dan masyarakat

26.  •	 Mengetahui kebaikan yang ada pada diri sendiri
•	 Kesuksesan yang dikira dari diri kita tapi melibatkan banyak orang
•	 Apapun yang dilakukan bersama akan lebih ringan

27.  •	 Mengetahui bagaimana menjadi guru tranformasional
•	 Kita bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri
•	 Mengetahui bagaimana kita harus mempunyai sikap pro aktif

28.  •	 Potensi yang terus digali dalam diri sendiri
•	 Menjadi orang yang bermakna bagi orang kain
•	 Menjadi tenaga pendidik yang transformasional

29.  •	 Jangan menggunakan pola pikir yang lama untuk menghadapi tantangan yang 
baru

•	 Kebaikan/karakter baik adalah kunci keberhasilan
•	 Jadilah manusia yang memiliki sifat empati terhadap penderitaan orang lain

30.  •	 Pemateri sangat berpengalaman dan pintar dalam menyajikannya
•	 Saya sangat setuju bahwa perubahanyang baik dimulai dari diri sendiri
•	 Teori lama harus ditinggalkan diganti dengan cara baru

31.  •	 Hidup itu harus bisa bermakna
•	 Hidup ini harus bisa pro aktif
•	 Manusia itu harus bermoral yang baik

32.  •	 Terus berbuat baik daam hal sekecil apapun
•	 Untuk mencapai perubahan yang besar harus merubah diri sendiri terlabih 

dahulu
•	 Selalu berbagi dalam keadaan hal sekecil apapun
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33.  •	 Membuat rasa tanggung jawab, rasa pantang menyerah, peduli dan berbagi 
kepada orang lain

•	 Bisa berpikir dan menemukan ide-ide baru
•	 Berusaha menjadi orang yang bis berbuat baik dan selalu melakukan perbaikan 

terutama pada diri sendiri

34.  •	 Selalu berbuat baik
•	 Senang menghadapi tantangan untuk lebih maju dan berpikir baru/

menggunakan cara baru dan meninggalkan cara lama

35.  •	 Lebih terasa nyaman dalam pikiran 
•	 Pantang menyerah
•	 Menebar kebaikan
•	 Menjadi lebih semangat

36.  •	 Selalu berbuat baik
•	 Selalu melakukan perubahan
•	 Lebh mensyukuri nikmat dengan cara menggunakan nikmat itu dan untuk 

kebaikan

37.  •	 Pentingnya kerja sama dalam bekerja
•	 Berani mencoba, tidak takut gagal dan tidak putus asa
•	 Apresiasi/penghargaan kepada orang lain

4. Saran :
 

1. Jangan hanya sekali dan lingkupnya diperluas
2. Selalu bersemangat untuk memberikan ilmu atau pelatihan demi menjadikan bangsa 

Indonesia lebih baik dan untuk meningkatkan kualitas guru SD menjadi lebih baik
3. Lebih semangat menghadapi pendidik-pendidik yang akan datang
4. Ditunggu lanjutannya
5. Bapak/ibu yang baik hati, ramah dan sopan semoga menjadi amal dan bermanfaat dunia dan 

akhirat
6. Berbagilah terus ilmu ini agar semakin banyak yang berubah, kalau bisa semua guru di 

Indonesia diberi pelatihan
7. Program ini supaya dilanjutkan
8. Ditunggu lagi pelatihan IOA tahap berikutnya. Terimakasih IOA, MPS
9. Semoga program pelatihan IOA ini semakin maju dan ditunggu pelatihan-pelatihan lainnya 

dilain waktu
10. Ditunggu pelatihan tahap selanjutnya
11. Tingkatkan pendidikan di negeri kita. Selalu semangat
12. Pelatihan seperti ini harus lebih sering dilaksanakan mengingat kualitas pendidikan di 

Indonesia yang masih tertinggal dari negara-negara lain
13. Lebih sering mengadakan kegiatan ini di berbagai daerah. Narasumber mungkin bisa 

ditambah
14. Semuanya sudah baik namun perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi
15. Memperluas informasi sehingga semakin banyak yang mengetahui akan semakin banyak 

manfaatnya
16. Tetap semangat dalam menebarkan kebaikan demi perubahan negara untuk menjadi lebih 

baik lagi
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17. Doakan kami menjadi pribadi yang lebih baik agar menjadi orang yang bermakna bagi orang 
lain

18. Teruslah berjuang memajukan pendidikan di Indonesia, teruslah tebar kebaikan pada sesama
19. Tetap semangat dan terus melakukan perubahan pada pendidikan
20. Semoga kedepannya lebih maju lagi agar tercipta pendidikan yang mensejahterakan manusia
21. Tingkatkan terus pelatihan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia
22. Waktu pelaksanaan ditambah lagi
23. Waktu pelaksanaannya kurang lama (harinya). Lebih memperbanyak permainan, karena 

permainan bisa melatih kerja sama, peduli, komunikasi dll
24. Waktu pelaksanaan ditambah lagi karena masih banyak hal-hal yang ingin didapat dari 

pelatih-pelatih IOA
25. Kadang pas materi merasakan ngantuk, sebaiknya diisi dengan tepuk-tepuk atau permainan 

agar peserta kembali konsentrasi
26. Memutar videonya leih lama. Waktunya dimajukkan jadi pulangnya tidak terlalu sore, 

pulangnya jauh
27. Seharusnya pelaksanaan pelatihan IOA di kecamatan batur waktunya diperpanjang lagi agar 

semua guru dapt mengikuti dan kami lebih mudah dalam mengaplikasikan apa yang kami 
dapat dari pelatihan ini di sekolah

28. Kita tunggu pelatihan IOA selanjutnya, waktu pelatihan ditambah lagi menjadi 5 hari dan 
waktu pulangnya jangan terlalu sore

29. Ditunggu pelatihan selanjutnya. Terus semangat untuk IOA dan MPS. Jaya selalu pendidikan 
di Indonesia

30. Waktu pelatihan dibuat lebih lama agar bisa menambah wawasan baru
31. Agar diklat IOA ini diadakan setiap tahun
32. Semoga kegiatan IOA yang banyak bermakna ini ditularkan juga ke guru-guru yang lain yang 

belum mengikuti agar kita bisa cepat dan bersama-sama maju untuk menjadi pribadi yang 
baik

33. Terus menebar kebaikan melalui ilmu pengetahuan. Teruslah memberikan motivasi agar 
selalu menebar kebaikan. IOA luar biasa……….

34. Terus berusaha mengadakan pelatihan bagi guru-guru di seluruh Indonesia, karena pelatihan 
ini sangat bermanfaat bagi guru-guru

35. Untuk ditindak lanjuti, agar kita menjadi lebih baik
36. Kalau bisa tidak hanya sekecamatan Batur saja tapi ke seluruh Indonesia
37. Selalu ingatkan kami agar selalu berbuat baik
38. Diadakan diklat lanjutan/tambahan dalam periode waktu tertentu untuk mengawal 

keberhasilan program guru yang transformasional
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