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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur 

Indramayu Jawa Barat meliputi: 

A. Tujuan : 

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non 

fisik pelaksanaan implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka 

Kandanghaur.  

B. Aspek yang diamati :  

1. Alamat/lokasi sekolah 

2. Lingkungan fisik sekolah pada umumnya 

3. Unit kantor/ruang kerja 

4. Ruang Kelas 

5. Laboratorium dan sarana belajar lainnya 

6. Suasana/iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun sosial 

7. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

8. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

sekolah terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
Kepala Sekolah SMP Terbuka Kandanghaur   

 
A. Tujuan :  

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sekolah terbuka di 

SMP Terbuka Kandanghaur. 

B. Pertanyaan panduan :  

Kepala Sekolah SMP Terbuka Kandanghaur 

1. Identitas Diri  

a. Nama   : 

b.  Jabatan   : 

c. Agama   : 

d. Pekerjaan   : 

e. Alamat   : 

f. Pendidikan Terakhir :  

2. Pertanyaan penelitian 

a. Bagaimana struktur organisasi di sekolah? 

b. Bagaimana cara untuk memberikan pengawasan kegiatan 

operasional di sekolah? 

c. Apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan 

pengawasan? 

d. Kebijakan apa saja yang diambil pihak sekolah apabila ada 

peserta didik yang tidak mau sekolah? 

e. Langkah apa saja yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah 

terjadinya perdagangan anak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Guru SMP Terbuka Kandanghaur   

 
A. Tujuan :  

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sekolah terbuka di 

SMP Terbuka Kandanghaur. 

B. Pertanyaan panduan :  

Guru SMP Terbuka Kandanghaur 

1. Identitas Diri  

a. Nama   : 

b.  Jabatan   : 

c. Agama   : 

d. Pekerjaan   : 

e. Alamat   : 

f. Pendidikan Terakhir :  

2. Pertanyaan penelitian  

a. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman budi 

pekerti? 

b. Kegiatan apa saja di kelas saat pembelajaran berlangsung agar 

peserta didik merasa nyaman belajar? 

c. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas? 

d. Langkah apa saja yang dilakukan agar pembelajaran di kelas 

tidak membosankan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Orang tua Siswa SMP Terbuka Kandanghaur 

 
A. Tujuan :  

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sekolah terbuka di 

SMP Terbuka kandanghaur. 

B. Pertanyaan panduan :  

Orang tua SMP Terbuka Kandanghaur 

1. Identitas Diri  

a. Nama   : 

b.  Jabatan   : 

c. Agama   : 

d. Pekerjaan   : 

e. Alamat   : 

f. Pendidikan Terakhir :  

2. Pertanyaan penelitian  

a. Apa latar belakang pendidkan terakhir ? 

b. Apa kegiatan sehari-hari dan penghasilan yang didapat dalam 

satu bulan sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari? 

c. Apa saja yang diketahui tentang perdagangan anak? 

d. Langkah apa yang dilakukan apabila anak mogok sekolah? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Siswa SMP Terbuka Kandanghaur 

 
A. Tujuan :  

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sekolah terbuka di 

SMP Terbuka Kandanghaur. 

B. Pertanyaan panduan :  

Siswa SMP Terbuka Kandanghaur 

1. Identitas Diri  

a. Nama   : 

b. Umur    : 

c. Agama   : 

d. Pekerjaan   : 

e. Alamat   : 

f. Pendidikan Terakhir :  

2. Pertanyaan penelitian  

a. Apa yang menjadi motivasi ikut program sekolah terbuka? 

b. Apa orang tua di rumah selalu membantu belajar dan 

memecahkan permasalahan yang sedang dialami ? 

c. Seberapa penting menuntut ilmu dalam pendidikan di sekolah? 
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Lampiran 3. Analisis Hasil Wawancara 
 
 

 
ANALISIS HASIL WAWANCARA 

1. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Sekolah Terbuka 
 
 

 
 
 
 

No. Sumber Hasil Wawancara Kesimpulan 
1. CM (Kepala 

Sekolah) 
Semua dilibatkan agar warga 
sekolah dapat memberikan 
masukan dalam  
membangun sekolah menjadi 
lebih baik. (02/2/2012). 

Secara keseluruhan 
implementasi 
kebijakan sekolah 
terbuka di SMP 
Terbuka Kandanghaur 
dalam pelaksanakan 
program pendidikan 
Sekolah Terbuka. 
Semua pihak 
dilibatkan dalam 
melaksanakan 
implementasi 
kebijakan sekolah 
terbuka. Tetapi 
praktek 
pelaksanaannya masih 
belum ideal dari segi 
kurikulum dan 
pembagian tanggung 
jawab kerja tenaga 
pendidik. Oleh karena 
itu perlu adanya 
perbaikan dalam 
segala bidang 
khususnya kurikulum 
yang harus mengacu 
pada pelaksanaan 
implementasi 
kebijakan sekolah 
Terbuka. 

2. YY (Guru Kelas 
VIII) 

Keterlibatan semua warga 
sekolah semua baik. Kepala 
sekolah telah bekerja sama 
dengan baik bersama para 
guru dan orang tua siswa 
dalam melaksanakan 
pendidikan Sekolah Terbuka 
(02/2/2012). 
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2. Perencanaan Kebijakan Pendidikan Sekolah Terbuka 

No Sumber Hasil Wawancara Kesimpulan 

1. CM (Kepala 
Sekolah) 

Semua dilibatkan agar 
warga sekolah dapat 
memberikan masukan 
yang berarti dalam 
membangun sekolah 
menjadi lebih baik. 
(2/02/2012). 

Semua warga sekolah di 
SMP Terbuka Kandanghaur 
berpartisipasi dalam 
perencanaan pendidikan 
sekolah terbuka. Komite 
sekolah sebagai perwakilan 
dari orang tua 
menyampaikan aspirasi 
dalam rapat yang diadakan 
oleh sekolah untuk 
merencanakan program-
program yang akan 
dilaksanakan oleh sekolah 
untuk satu semester atau 
satu tahun 
 
 
 
 

2.  YY (Guru 
Kelas) 

Kebijakan pendidikan 
dirancang dengan 
melibatkan kepentingan 
bersama, bukan semata-
mata untuk kepentingan 
sekolah saja.(02/02/2012). 

 
 

3. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan  
 

No Sumber Hasil Wawancara Kesimpulan 
1. CM (Kepala 

Sekolah) 
Pihak sekolahan 
memberikan apresiasi 
yang sangat positif 
sehubungan dengan 
dukungan pihak 
Pemerintah Daerah 
Jawa Barat melalui 
program-program 
sosial yang ditujukan 
kepada para peserta 
didik di SMP Terbuka 
Kandanghaur dalam 
berbagai macam bentuk 
bantuan baik secara 
fisik maupun 
psikologis anak 
(2/02/2012) 

Banyak faktor penghambat 
dalam melaksanakan 
implementasi kebijakan 
sekolah terbuka di SMP 
Terbuka Kandanghaur. 
Faktor penghambat tersebut 
yaitu: Kebudayaan hedonis 
yang sudah menjadi 
kebiasaan tingkah laku 
masyarakat di Wilayah 
Kandanghaur menjadi 
momok yang menakutkan 
dalam upaya meminimalisir 
kasus perdagangan anak di 
wilayah ini. Faktor sosial dan 
ekonomi banyak 
berkontribusi dalam 
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2.  YY (Guru 
Kelas) 

Pelaksaan pendidikan 
sekolah terbuka ini 
banyak tekendala 
karena kurang adanya 
dukungan dari para 
orangtua yang masih 
sangat kolot dalam 
memahaminya. Mereka 
berpersepsi kami hanya 
akan mencari 
keuntungan semata 
secara sepihak dalam 
hal keuntungan 
ekonomi, sehingga 
projek ini tidak bisa 
berjalan dengan lancar 
dan maksimal 
(02/02/2012). 

kesuksesan program wajib 
belajar sembilan tahun di 
Kabupaten Indramayu, tanpa 
adanya kerja sama dan 
kesadaran dari semua pihak 
program yang telah 
dirancang dengan anggaran 
yang cukup besar tidak akan 
pernah tercapai.   
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Lampiran 4. Catatan Lapangan 

CATATAN LAPANGAN I 

Tanggal : 7 Agustus 2011 

Waktu  : 09.00 – 11.00 

Tempat : SMP  Terbuka Kandanghaur 

Kegiatan : Observasi Awal 

Deskripsi : 

Pada hari ini peneliti datang ke SMP Terbuka Kandanghaur yang 

beralamat di Jl. Raya Kandanghaur No.284, Indramayu Jawa Barat. Tujuan 

peneliti adalah mengadakan observasi awal untuk mendapatkan informasi 

mengenai implementasi kebijakan sekolah terbuka yang ada di SMP Terbuka 

Kandanghaur. Peneliti menuju ke ruang guru dan bertemu dengan salah seorang 

guru yang dengan ramah menerima peneliti, peneliti pun mengutarakan maksud 

dan tujuan peneliti datang ke SMP Terbuka Kandanghaur, setelah itu peneliti 

diminta langsung bertemu dengan kepala sekolah di ruangan beliau dan sekali lagi 

peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, kepala sekolah pun 

memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. Setelah mendapatkan penjelasan 

yang cukup dari guru dan kepala sekolah serta diberikan kesempatan melihat-lihat 

situasi dan keadaan sekolah kemudian peneliti pamit dan akan datang lagi untuk 

mendapatkan penelitian skripsi setelah mendapatkan surat izin penelitian dari 

pihak kampus dan pemerintah daerah setempat. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Tanggal  : 01 Februari 2012 

Waktu  : 09.00 – 10.30  

Tempat : SMP Terbuka Kandanghaur 

Kegiatan : Mengurus surat izin penelitian dan pengamatan keadaan SMP 

Terbuka Kandanghaur 

Deskripsi : 

Pada hari ini peneliti datang dengan tujuan untuk mengurus surat izin 

penelitian kepada pihak sekolah, tetapi karena kendala teknis tentang perizinan 

dari pemerintah daerah, peneliti diberikan izin untuk penelitian dengan surat 

menyusul. Setelah sampai di sekolah, peneliti menemui salah seorang guru dan 

menjelaskan tentang kendala teknis perizinan penelitian, karena pada saat itu 

kepala sekolah tidak berada di tempat sehingga peneliti dianjurkan untuk bertemu 

dengan kepala sekolah keesokan harinya untuk membicarakan masalah peneilitian 

dan waktu yang dapat diberikan pihak sekolah kepada peneliti.  
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CATATAN LAPANGAN III 

Tanggal : 02 Februari 2012 

Waktu  : 08.00 – 09.30 

Tempat : SMP Terbuka Kandanghaur 

Kegiatan : Memulai penelitian 

Deskripsi : 

Pada hari ini peneliti datang lebih awal dari biasanya dengan agar bisa 

bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan masalah penelitian. Kepala 

sekolah menyambut kedatangan peneliti dengan sangat baik dan ramah. 

Kemudian peneliti dipersilahkan melakukan penelitian kapanpun pada waktu jam 

sekolah asalkan tidak menggangu Proses Belajar Mengajar (PBM) yang sedang 

berlangsung. Setelah dipersilahkan peneliti mulai melakukan observasi fisik dan 

mengamati keadaan lingkungan fisik di SMP Terbuka Kandanghaur. Hari ini 

peneliti belum bisa melakukan wawancara karena pihak sekolah belum bersedia 

diwawancarai karena masih sibuk, kemudian peneliti pamit dan akan kembali 

pada hari berikutnya. 
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CATATAN LAPANGAN IV 

Tanggal : 03 Februari 2012 

Waktu  : 09.00 – 11.00 dan 13.00 – 14.00 

Tempat : SMP Terbuka Kandanghaur 

Kegiatan : Wawancara dengan guru kelas dan kepala sekolah 

Deskripsi : 

Pada hari ini Jumat 03 Februari 2012 peneliti datang ke SMP Terbuka 

Kandanghaur untuk melakukan penelitian. Pada hari ini peneliti berhasil 

melakukan wawancara terhadap guru kelas, peneliti juga melakukan pengamatan 

terhadap proses belajar mengajar antara guru kelas dan siswa SMP Terbuka. 

Setelah menunggu sholat jumat selesai peneliti bertemu kepala sekolah. Kepala 

sekolah dengan sangat baik dan ramah menerima peneliti dan memberikan 

jawaban yang ditanyakan peneliti sesuai dengan pedoman wawancara ada. Setelah 

mendapatkan informasi dari kepala sekolah peneliti mengucapkan terima kasih 

dan berpamitan. Pada hari ini juga peneliti melakukan wawancara terhadap korban 

perdagangan anak setelah pulang dari tempat penelitian. 
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CATATAN LAPANGAN V  

Tanggal : 4 Februari 2012 

Waktu  : 09.00 – Selesai 

Tempat : Wilayah Kandanghaur Indramayu 

Kegiatan : Wawancara dengan korban perdagangan anak  

Deskripsi: 

Pada hari ini sabtu 4 Februari 2012 peneliti mendatangi sebuah wilayah  

pusat hiburan dengan berperan sebagai tukang ojek untuk mendapatkan informasi 

data penelitian dan melakukan wawancara dengan WE, TP seorang anak yang 

berusia 15 tahun dan 13 tahun. Setelah mendapatkan informasi peneliti 

mengucapkan terima kasih dan berpamitan. 
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CATATAN LAPANGAN VI 

Tanggal : 5 Februari 2012 

Waktu  : 09.00 – Selesai 

Tempat : Wilayah Kandanghaur Indramayu 

Kegiatan : Wawancara dengan korban perdagangan anak dan orang tua 

Deskripsi:  

 Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan EM, SR dan WS 

untuk mendapatkan informasi tentang data-data penelitian yang belum terpenuhi. 

Setelah mendapatkan informasi peneliti mengucapkan terima kasih dan 

berpamitan. 
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CATATAN LAPANGAN VII 

Tanggal : 27 Februari 2012 

Waktu  : 09.00 – 10.00 

Tempat : SMP Terbuka Kandanghaur 

Kegiatan : Meminta surat keterangan izin penelitian 

Deskripsi:  

 Pada hari ini peneliti datang ke SMP Terbuka Kandanghaur dan bertemu 

kepala sekolah untuk dibuatkan surat keterangan izin penelitian dengan 

melampirkan surat izin penelitian dari Kabupaten Indramayu dan Provinsi Jawa 

Barat. Setelah dibuatkan surat keterangan izin penelitian, peneliti mengucapkan 

terima kasih dan berpamitan. 
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Lampiran 5. Dokumentasi 

 

 

 
Gambar. 1 

Halaman Depan SMP Terbuka Kandanghaur 
 
 

 
Gambar. 2 

Kegiatan Upacara Bendera 
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Gambar. 3 

Ekstra Sablon 
 
 

 
Gambar. 4 

Ekstra Menjahit 
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Gambar. 5 

Pembuatan Sampul Raport 
 
 
 

 
Gambar. 6 

Hasil Karya Sampul 
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Gambar. 7 

Pembuatan Medali 
 
 

 
Gambar. 8 

Hasil Karya Medali 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 
 

 
Gambar. 9 

Kegiatan Belajar  
 
 

 
Gambar. 10 

Belajar Mandiri 
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Gambar. 11 

Belajar Kelompok 
 
 

 
Gambar. 12 
Siaran Radio 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian 
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