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ARYATMONO SISWADI, S.Pd, MA 

MOTTO 

 

“Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, pasti ada yang 
berguna bagi orang lain”  Gosi 

“Lakukan pekerjaan semampu yang Anda kerjakan , 
jangan paksa sesuatu yang tidak Anda bisa” Gosis 

“Hidup ini hanya sebentar, buat satu inovasi, untuk 
meninggalkan sebuah nama” Gosis 

“ Istri dan Anak-anak adalah mutiara yang tak ternilai 
harganya yang diberikan Tuhan dalam hidup, merekalah 
maka kesuksesan bisa diraih ” Gosis 

“Pendidikan terbaik dari seorang ibu adalah kasih 
sayang. Dan bukti adanya kasih sayang adalah bahasa 
dan perlakuan yang lembut.” Mario Teguh 
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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia dan 
Rahmat-Nya, sehingga buku pengalaman hidup ini 
mampu di selesaikan dengan tepat pada waktunya. Buku 
ini berhasil tersusun karena aktualisasi kehidupan yang 
rinci yang sangat baik, dan berkat bantuan dari pihak-
pihak lain yang senantiasa membantu penyelesaian buku 
ini. 

Dalam hati setiap manusia  pasti berharap ingin 
berubah menjadi lebih baik. Dan yang dimaksud 'lebih 
baik' dalam hal ini sering diartikan dengan kemajuan atau 
keberhasilan atau pangkat, jabatan dan kedudukan yang 
lebih tinggi dari sebelumnya. Jika memang hal itu benar, 
pertanyaannya adalah dimanakah letak 'lebih baik' yang 
terkandung di dalam suatu pangkat, jabatan dan 
kedudukan? Jawaban tiap insani  pasti berbeda-beda. 

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat 
kekurangan maupun mungkin kesalahan dalam 
penyusunan buku ini sehingga penyusun mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
perbaikan di masa yang akan datang dari seluruh 
pembaca. 

Akhir kata, penyusun berharap dengan adanya 
buku biografi ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembaca. Penyusun mengucapkan terima kasih dan 
mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan 
laporan ini. 

Weleri, Desember 2018 
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KELUARGA DAN PENDIDIKAN 
 

 Namanya adalah Aryatmono Siswadi, panggilan 

akrapnya Gosis. Lahir di Wonogiri, 22 September 1965, 

ia adalah anak ketiga dari enam bersaudara, putra  dari 

pasangan Kasino dan Sri Wiji. Kedua orang tua Gosis 

sudah tiada semua. Ayahnya berasal dari Desa Nglatung 

Kecamatan Ngadirojo terkenal dengan hasil kacang mete 

(Jambu Bol) sedangkan ibunya berasal dari Desa 

Eromoko. Memiliki enam putra putri, putra pertama 

Aryadi sudah almarhum. Yang kedua Aryanto sekarang 

bertempat tinggal di Solo. Anak ke empat Aryani 

menetap di Sidoarjo Jawa Timur. Yang kelima bertempat 

tinggal di Sulawesi dan yang keenam Ardyanti menetap 

di Solo. Menurut cerita keluarganya mengapa diberi 

nama Siswadi, karena pada saat itu keluarganya masih 
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ikut di kediaman kakeknya yang merupakan kepala desa 

Eromoko kebetulan ada  mahasiswa yang KKN di 

Eromoko. Bebarengan KKN lahirlah Gosis kecil sehingga 

diberi nama Siswadi , mungkin diambil dari nama 

mahasiswa. Maha(siswa) ditambah di menjadi Siswadi.  

Gosis panggilan dari nama Siswadi yang diberikaan oleh 

orang tuanya  adalah panggilan akrabnya waktu itu , ia 

terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, Ayahnya 

seorang Kepala SD Negeri 3 di Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri, sedangkan Ibunya seorang ibu 

rumah tangga yang sederhana pula.  

 Gosis kecil mulai mengenyam pendidikan dari SD 

tepatnya di SD Negeri Eromoko 3 lulus tahun 1977. 

Kemudian melanjutkan kejenjang lebih tinggi yakni di 

SMP Kristen Eromoko, pendidikan di SMP mengalami 
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perubahan tahun pelajaran yang semula menggunakan 

tahun pelajaran Januari-Desember, maka mulai tahun 

1980 pendidikan di Indonesia menggunakan tahun ajaran 

Juli-Juni, sehingga lulus di pendidikan SMP pada tahun 

1980/1981. Selanjutnya Gosis meneruskan pendidikan di 

SMA Kristen Surakarta dan lulus pada tahun 

1984/1985.Memiliki coretan tangan yang cantik, ketika 

ada momen-momen kegiatan di SMA kadang Gosis 

disuruh untuk menulis agar kegiatan menjadi lebih 

menarik. Ketika kegiatan Hari Kartini pada tahun 1983 

menulis selamat Hari Kartini di papan tulis dan 

ditampilkan di lapangan upacara. Seperti yang tergambar 

di bawah ini. 
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Gb.1 Berpose dengan hasil karya tulisan Hari Kartini 
tahun 1983 

 
Karena berbagai hal , setelah lulus dari SMA pendidikan 

Gosis terhenti sementara.  

 Pada saat terhenti itu, bapaknya Gosis bapak 

Kasino sebagai ketua Komite dulu namanya Ketua BP3 

di SMP Kristen Eromoko mendaftarkan Gosis menjadi 

salah satu guru di SMP Kristen Eromoko sebagai guru 
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honorer mengajar Kesenian. Mengajar selama kurang 

lebih satu setengah tahun.  

 Baru pada tahun 1986 Gosis mendaftarkan diri di 

sebuah Universitas di Surakarta yaitu Universitas 

Sebelas Maret atau UNS mengambil jurusan D2 Seni 

Rupa. Menempuh pendidikan selama 2 tahun akhirnya 

Gosis lulus dengan IP yang tidak begitu tinggi hanya 

2,75. Namun yang menggembirakan program D2 pada 

saat itu adalah program ikatan dinas, sehingga Gosis 

tinggal menunggu SK penempatan saja. Pada tahun 

2000 Gosis meneruskan pendidikan S1 di IKIP PGRI 

Semarang yang sekarang di ganti Universitas PGRI 

Semarang mengambil jurusan PKn dan lulus tahun 2003. 

Untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi 

pada tahun 2009 Gosis menlanjutkan pendidikan 
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Magister di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 

jurusan Administrasi pendidikan dan lulus menyandang 

Magister pada tahun 2011.  

 Hambatan dan rintangan yang dialami oleh Gosis 

dalam mengenyam pendidikan diawali dari pendidikan 

SD sampai Pendidikan Magister sangat banyak, mulai 

dari masalah ekonomi dan masalah-maslah yang lain. 

Namun dengan kegigihan semuanya dapat dilalui 

dengan baik. 
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PERGANTIAN NAMA 

 

 Terjadinya ganti nama karena pernah ada sebuah 

peristiwa yang sempat menggegerkan Desa Eromoko 

dan Desa Ngadirejo. Pada saat kelas 1 SMP sekitar 

tahun 1977,Siswadi atau Gosis kecil sering belajar 

bersama teman-temannya di dusun lain yakni Dusun 

Plumbon Desa Ngadirejo. Tempat untuk belajar di rumah 

budhe Tarto yang sampai sekarang dianggap sebagai 

ibunya sendiri.  Pada suatu malam seperti biasanya 

Gosis  belajar dengan teman-temannya, sekitar pukul 

21.00 karena Gosis asyik belajar, teman-temannya 

sengaja meninggalkan untuk melihat pertunjukkan 

wayang kulit dengan naik mobil angkutan desa, yang 

saat itu dalang yang terkenal yaitu dalang Suyati sedang 
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pentas pada acara Rasulan di Eromoko. Rasulan adalah 

istilah bersih desa yang diadakan setiap tahun. Karena 

asyik belajar Gosis tidak mengetahui kalau sudah 

ditinggalkan oleh teman-temannya. Karena sepi maka 

Gosis Tanya sama budhe. 

 “Budhe, rencang-rencang kok mboren wonten, 

kesah dateng pundi?” ( Budhe, teman-teman tidak ada , 

mereka pergi kemana) Tanya Gosis.  

 Budhe Tarto menjawab, “Ora ngerti, nanging mau 

budhe  ngerti yen konco-koncomu podo budhal menyang 

Eromoko numpak doplak meh nonton wayang kulit !” 

(tidak tahu. Hanya tadi budhe melihat teman-temanmu 

pergi ke Eromoko naik angkutan desa akan  lihat wayang 

kulit ). 
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 Mendengar jawaban budhe Tarto, dengan cepat lari 

membawa tas berisi buku, Gosis pamit dengan budhe. 

 “ Budhe , kulo pamit badhe nyusul rencang-

rencang. !” (Budhe, minta pamit saya mau ikut teman-

teman).  

 Dikegelapan di jalan desa yang sepi, Gosis terus 

lari dan lari cepat untuk mengejar mobil angkutan desa 

yang ditumpangi teman-temannya sampai dekat 

jembatan pembatas antara Desa Eromoko dan Desa 

Ngadirejo. Entah karena apa Gosis terpental masuk 

jurang jembatan kurang lebih 5 meter dalamnya dari 

jembatan. Buku dan tasnya berhamburan di jalanan. 

Semalam itu tidak ada orang yang mengetahuinya. 

Waktu saat Gosis jatuh sekitar pukul 21.30. WIB. 

Angkutan tetap berlalu dan tidak mengetahui kalau tubuh 
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Gosis sudah melayang terkapar di bawah jembatan yang 

dingin, gelap dan menakutkan. Padahal saat itu musim 

hujan. Namun yang terjadi tidak ada hujan semalaman 

suntuk.  

 Semalam Gosis yang terjatuh dari jembatan tidak 

ada seorangpun yang tahu, Budhe Tarto tidak tahu 

apalagi orang tua Gosis sama sekali tidak mengetahui 

peristiwa itu. Orang tuanya mengetahui kalau Gosis 

belajar dan tidur di Plumbon bersama teman-temannya 

dan pulang pagi hari bersama mas Pur sekalian 

berangkat mengajar. 

 Waktu menunjukkan pukul 05.00 pagi. Ada seorang 

perempuan istri dari pak Tukijo yang akrap dipanggil bulik 

Mikuk , seperti biasanya beliau ke sungai untuk mandi 

dan mencuci pakaian. Situasi gelap dan sepi  bulik Mikuk 
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tidak melihat keanehan di sekitar sungai. Karena waktu 

semakin siang, bulik Mikuk melihat ada tubuh yang 

tergeletak dipinggir kali. Dengan sekuat tenaga berteriak 

karena melihat bahwa yang tergeletak itu adalah Gosis 

putra bapak Kasino. “ Tulung….tulung….. Gosis tibo…. 

Gosis putrane pak Kasino tibo….” 

(Tolong….tolong…..Gosis jatuh …Gosis putranya pak 

Kasino jatuh) Teriak Bulik Mikuk, dan pada saat itulah 

warga dukuh Plumbon berbondong-bondong 

berhamburan datang ke sungai untuk melihat kejadian 

yang sangat menggemparkan itu. Warga Dukuh Plumbon 

membawa tubuh Gosis ke rumah kediamannya. Melihat 

peristiwa itu orang tua Gosis terkhusus ibunya mendadak 

pingsan. Karena tidk tahan melihat kondisi Gosis yang 



17 
 

terkapar pinsan tak berdaya. Kemudian Gosis dilarikan 

ke Rumah Sakit Umum Daerah di Giriwono Wonogiri.  

 Hampir 2 minggu Gosis tidak sadarkan diri berada 

dalam perawatan di RSU Giriwono.Kemudian setelah 

sadar , untuk melatih ingatannya kembali karena 

benturan keras di kepalanya, yang hampir setiap hari 

dilakukan adalah dengan permainan  remi dengan mas 

Pur panggilan akrap putranya budhe Tarto yang sudah 

dianggap kakaknya sampai sekarang. Lambat laun 

ingatan dan sakit Gosis semakin membaik. Pada minggu 

ke tiga Gosis sudah diperkenankan untuk pulang. 

Setelah samapi di rumah banyak kerabat dan tetangga 

Gosis besuk ke rumah, menanyakan kondisi 

kesehatannya. Warga sangat peduli dengan keadaan 

yang menimpa Gosis yang kecil. 
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 Pada suatu hari datanglah pakdhe, namanya 

Soeharto dari Semarang kakaknya ibunya Gosis. 

Menyampaikan pesan agar nama Siswadi diubah atau 

ditambahi. Mengapa harus diganti, karena Gosis adalah 

nyowo balen (mati suri),kata pakde Harto. Akhirnya nama 

Siswadi ditambah dengan nama Aryatmono, sehingga 

menjadi Aryatmono Siswadi. Nama Siswadi tidak 

dihilangkan karena ijasah SD masih menggunakan nama 

Siswadi. Supaya ketika membuat surat keterangan ke 

Dinas Pendidikan Kabupaten tidak menyulitkan. Sejak 

itulah nama Aryatmono Siswadi digunakan untuk nama 

ijasah mulai SMP sampai jenjang Pendidikan S2. Dan 

digunakan juga untuk keperluan lainnya. 
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MENJADI PENGAWAS BIS MALAM 

 

 Setelah lulus dari D2 Seni Rupa UNS pada tahun 

1988, Gosis diminta oleh saudaranya namanaya mas 

Totok yang punya perusahaan Bis malam namanya Jadi 

Mulyo jurusan Solo-Jakarta menjadi pengawas Bis di 

Rumah makan Kotasari Gringsing Batang. Pengawas Bis 

atau sering disebut dengan kontroler bis malam, bertugas 

untuk mendata jumlah penumpang baik bis yang dari 

arah Solo ke Jakarta maupun bis yang arah dari Jakarta 

ke Solo.  

 Banyak rintangan yang terjadi ketika menjadi 

seorang pengawas atau kontrol bis malam. Sering 

bertengkar dengan sopir maupun kernet karena gara-

gara penumpang yang naik dari wilayah setelah Jakarta, 
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misal naik dari Cirebon atau dari Tegal tidak mau 

dimasukkan. Dan pertengkaran itu menimbulkan 

hubungan yang tidak harmonis dengan sesama kru di 

perusahaan bis. Namun karena tugas yang diberikan 

maka segala hambatan tetap Gosis lakukan dengan 

berbagai resiko.  

 Ada seorang sopir yang sangat ditakuti oleh semua 

kru namanya mas Budi, orangnya kecil bertato dan 

disegani oleh semua kru karena sering membantu kru 

mobil mnghadapi permasalahan baik dengan 

perusahaan maupun dengan petugas-petugas lain 

dijalanan.  

 Pernah suatu malam Gosis melaksanakan tugasnya 

sebagai kontrol bis yang kebetulan sopirnya mas Budi. 

Seperti biasanya Gosis memasukkan semua penumpang 
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tambahan yang naik setelah dari Jakarta. Bis melaju 

menuju ke Solo dengan tidak ada masalah, namun pada 

sore hari ketika mobil meluncur dari Solo ke Jakarta dan 

istirahat di Rumah Makan Kotasari Batang, tiba tiba mas 

Budi dengan wajah yang marah mencari Gosis, setelah 

bertemu  dan diangkat krah baju Gosis, dengan 

mengatakan, “ besuk jangan sekali-kali berbuat seperti 

itu lagi ya. Awas kamu”, ancam mas Budi pada Gosis. 

Namun karena tugas yang diembannya, Gosis dengan 

tenang walaupun juga takut, bisa menghadapi masalah 

itu dengan tenang, dan berkata,  “ya mas, besuk saya 

bilang dulu kalau mau memasukkan penumpang.” 

 Masih banyak lagi kejadian –kejadian sekitar kontrol 

bis malam yang terjadi dengan kru-kru yang lain. Semua 
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itu bisa dilalui sampai hampir 7 tahun di rumah makan 

Kotasari batang. 

 Sambil menjadi pengawas bis di Rumah Makan 

Kotasari, pada tahun 1989 Gosis dengan berbekal Ijasah 

D2 Seni Rupa melamarkan diri menjadi guru di SMP 

Kanisius yang berada di Kota Weleri, sekitar 3 km dari 

Rumah Makan Kotasari ke arah timur. Dan bersyukur 

diterima menjadi guru di SMP Kanisius Budi Murni Weleri 

mengajar Kesenian, Seni Musik dan Seni Rupa.  

 Pekerjaan yang memerlukan waktu yang ekstra. 

Malam kontrol bis sampai jam 3 pagi, istirahat sebentar 

bangun jam 6 pagi persiapan mengajar sampai jam 1 

siang. Biasanya Gosis istirahat di sekolah tidur di meja , 

dan minta untuk dibangunkan oleh penjaga sekolah. 

karena ada kelas siang yang harus diajar, pulang jam 4 
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sore, istirahat sebentar lalu mulai melaksanakan tugas 

kontrol lagi pada malam hari. Kegiatan tersebut Gosis 

bisa lakukan sampai hampir 2 tahun. 
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JAWABAN WAKTU 

 

 Pada bulam Maret tahun 1990 ketika masih 

mengajar di SMP Kanisius Budi Murni Weleri, akhirnya  

datanglah jawaban itu sepucuk surat panggilan dari 

Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Tengah untuk 

mengambil Surat Keputusan CPNS yang juga dihadiri 

oleh teman-teman D2 Seni Rupa UNS. Hanya sebagian 

yang dapat SK, Gosis mendapat CPNS ditempatkan di 

SMP Negeri 3 Jepara. Hal ini membuktikan bahwa 

program D2 UNS dipercaya pemerintah sebagai program 

ikatan dinas, dan terwujud setelah menunggu sekitar 2 

tahun SK CPNS benar-benar terealisasi. Di manapun 

ditempatkan , sebagai calon abdi negara harus siap. 



25 
 

 Saat perpisahan dengan siswa-siswi SMP Kanisius 

Budi Murni Weleri begitu mengharukan, anak-anak 

sangat  dekat dan merasa kehilangan walaupun baru 

mengajar selama kurang lebih hanya satu setengah 

tahun. Hampir semua siswa di SMP Kanisuis Budi Murni 

sudah Gosis kenal, maka tidak heran jika saat jumpa 

pisah mereka banyak yang menangis dan memberikan 

kenang-kenangan. Kepala Sekolah saat itu ibu Christin 

berpesan agar dalam melaksanakan tugas harus 

mengikuti koridor dan aturan yang berlaku, menjadi 

seorang Pegawai Negeri Sipil mesti tunduk dan taat pada 

aturan yang mengikat. 

 Pesan itu yang selalu teringat, sehingga berharap 

bisa meaksanakan tugas dengan baik.  
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 Melangkah dengan penuh keyakinan menuju ke 

kota Jepara untuk mencari lokasi SMP Negeri 3 Jepara. 

Berangkat malam hari dengan naik bis Muji Jaya dari 

Rumah Makan Kotasari menuju Jepara. Tepat jam 03.00 

pagi sudah sampai di Jepara, sambil berjalan di pagi 

yang masih gelap mencari di mana lokasi SMP Negeri 3 

Jepara. Sekitar 30 menit sampailah Gosis di SMP yang 

dicari. Dengan ramah penjaga SMP menerima Gosis, 

dan sementara disuruh untuk istirahat di rumah penjaga 

sampai mendapatkan kontrakan yang permanen. 

 Pesan yang pernah disampaikan oleh ibu Christin 

menjadi pemacu untuk menjadi pegawai yang 

bertanggung jawab. Mulailah Gosis menjadi salah satu 

pegawai di SMP Negeri 3 Jepara. Dengan tekat dan 
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kekuatan penuh maka Gosis mulai melaksanakan tugas 

sebagai guru Kesenian SMP Negeri 3 Jepara. 

 Namun kekuatan batin kehidupan yang sudah biasa 

waktu di Gringsing, Gosis bukannya pulang ke Wonogiri, 

tetapi setiap minggu pulang malah ke Rumah Makan 

Kotasari Kecamatan Gringsing. Balik pulang Jepara - 

Gringsing setiap minggu dilakukakan oleh Gosis sekitar 

satu tahun.  

 Masa itu pindah tempat pekerjaan masih mudah, 

Gosis berkeinginan minta pindah tempat kerja. Minta ijin 

pada Kepala Sekoah SMP Negeri 3 Jepara untuk 

meloloskan butuh pindah. Anehnya bukan minta pindah 

ke tempat asal Kecamatan Eromoko Kabupaten 

Wonogiri, tetapi justru minta pindah ke Gringsing 

Kabupaten Batang. Alasan Gosis minta pindah ke 
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Gringsing karena sudah nyaman bekerja memiliki teman 

dan kerabat.  

 Dengan membawa Surat Tugas dari Kanwil 

Depdikbud Provinsi Jawa Tengah Gosis di tempatkan di 

MP Negeri 2 Gringsing, yang saat itu masih menggabung 

dengan SMP Negeri 1 Gringsing karena SMP Negeri 2 

Grinsing merupakan Sekolah Unit Gedung Baru yang 

belum memiliki seperangkat pegawai. Gosis adalah guru 

yang memilki SK pertama kali di SMP Negeri 2 

Gringsing.  

 Setelah menerima Surat Tugas di SMP Negeri 2 

Gringsing. Gosis mulai dengan tempat yang baru lagi. 

Namun seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa 

Gosis memang nyaman dengan lingkungan Gringsing 
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yang sudah dikenal lebih dulu di banding dengan 

lingkungan di wilayah Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

KARYA SENI INOVATIF 

 

 Setelah mendapatkan Surat Tugas dari Kanwil 

Depdikbud Provinsi Jawa Tengah, Gosis memulai 

mengajar dengan tekun di SMP Negeri 2 Gringsing dari 

tahun 1991 sampai tahun 2017. Mata Pelajaran yang 

diampu adalah materi Seni Rupa dan Seni Musik.  

 Kemampuan yang dimiliki Gosis antara lain 

menciptakan lagu mars dan lagu nuansa cinta tanah air 

Indonesia. Dalam bidang Seni Rupa Gosis juga 

menciptakan lukisan Mural di dinding halaman SMP 

Negeri 2 Gringsing. Sebagai guru Seni Budaya di SMP 

Negeri 2 Gringsing ,Gosis juga ingin mengkomunikasikan  

hasil karya seni rupa kepada masyarakat. Sebelum 

melaksanakan pameran, jauh-jauh hari penulis 
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mengadakan observasi kedalam maupun di luar 

lingkungan sekolah. Sehingga pada akhirnya tercetus ide 

untuk melakukan pameran sekaligus pembuatan sarana 

wisata sekolah. Ide tersebut muncul karena ada tembok 

yang memanjang di sebelah kanan lokasi SMP Negeri 2 

Gringsing adalah ditengah-tengah perkebuna hutan jati, 

dan di halaman terdapat 2 buah pohon jati yang besar.  

Selain tembok yang dilukis (mural) , pohon yang 

ada di tengah-tengah halaman dijadikan rumah pohon, 

yang fungsinya sebagai tempat untuk belajar maupun 

untuk wisata bagi siswa. Dan lingkungan sekitar juga 

dibuat tempat duduk yang fungsinya digunakan untuk 

pembelajarn diluar kelas. Tempat Wisata Sekolah 

berdasarkan usulan dari teman-teman guru dinamakan 

Wisata Edukasi Sekolah “ Jati Elok”. Karena tempat 
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wisata sekolah berada tepat di pohon jati sebagai hunian 

rumah pohon. 

 Mural berasal dari murus/kata dari bahasa latin 

yang memiliki dari dinding dalam pengertian 

kontemporer, moral adalah lukisan berukuran besar yang 

dibuat pada dinding interior ataupun eksterior. Langit-

langit, atau bidang datar lainnya. Atau akarmuasal mural 

dimulai jauh sebelum peradaban modern, bahkan diduga 

sejak 3000 tahun SM. Sejumlah gambar prasejarah pada 

dinding gua diantar mira, spanyol, dan blascau, perancis 

yang memiliki lukisan aksi-aksi berburu, meramu dan 

aktivitas religius, kerap kali disebut sebagai bentuk moral 

generasi 1. Moral di indonesia sudah ada sejak zaman 

kemerdekaan pada saat itu para pejuang 

mengekspresikan keinginannya melalui grafity. Walaupun 
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dengan skill dan peralatan yang masih sederhana, kosep 

tulisan di dinding menjadi paling aman untuk 

mengekspresikan pendapat secara diam-diam pada saat 

itu (Gusman, 2005)  

Bentuk lukisan dinding (mural) di halaman SMP 

Negeri 2 Gringsing, berbentuk lukisan tiga dimensi. 

Panjang dinding yang ada di SMP Negeri 2 Gringsing 

sepanjang kurang lebih 40 m, dan terbagi menjadi 7 

bagian . Jumlah lukisan dinding  ada 8 macam lukisan 3 

dimensi. Antara lain ada lukisan beruang, panda, pinguin, 

gajah, harimau, sayap, hiu dan burung elang.  Jika siswa 

berswafoto , mereka seakan-akan bercengkerama 

dengan obyek aslinya 

Beberapa Lukisan Mural hasil cipta yang Gosis buat 

seperti gambar di bawah ini. 
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Gb. 2 Berpose dengan hasil karya Mural lukisan Ikan 

 

Gb. 3 Berpose dengan hasil karya Mural lukisan sayap 
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Rumah Pohon adalah rumah yang dibangun 

menempel / diatas pohon, bukan rumah yang dibuat dari 

pohon. Alam merupakan tujuan akhir dari kehidupan 

manusia, karena manusia tidak dapat terlepas hidup dari 

alam. Kamajuan jaman, modernisasi, teknologi, budaya, 

tingkat sosial terkadang banyak melupakan kodrat 

manusia untuk bersatu dengan alam.  Banyak manusia – 

manusia yang mengabaikan kehidupan dengan alamnya. 

Dalam tingkatan paling tinggi pada akhirnya manusia 

akan sangat merindukan persahabatan dengan alam 

atau dengan istilah “back to nature” (kembali ke alam). 

Dengan kembali dan bersahabat dengan alam kehidupan 

terasa lebih damai, indah, asri, dan nyaman. Keadaan 

inilah yang akhirnya manusia ingin menjadi sahabat 

dengan alam. Banyak manusia yang ingin memiliki 



36 
 

Rumah Pohon.  Karena dengan memiliki Rumah Pohon 

ini manusia merasakan sebuah sensasi yang tidak dapat 

terbeli dengan apapun. 

Rumah Pohon yang berada di halaman SMP 

Negeri 2  Gringsing yang dibuat dari pohon beringin yang 

tumbuh besar di depan halaman kantor SMP Negeri 2 

Gringsing berfungsi untuk refresing bagi siswa, fungsi 

yang lain berguna bagi siswa untuk tempat belajar 

bersama, dan berdiskusi. Selain rumah pohon dibuat 

juga tempat-tempat duduk yang antik berasal dari dahan 

pohon beringin yang berliku-liku sehingga terkesan alami. 
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Gb. 4 Lounching Sekolah Wisata Jati Elok Oleh Bapak 
Sutiyono Pengawas SMP 

 

 

Gb. 5 Berpose dengan Pengawas Bapak Sutiyono dan 
KS Bapak Wiranto 
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Gb. 6 Berpose dengan semua Guru  

SMP Negeri 2 Gringsing 

 
 Untuk lebih memperkenalkan Wisata Sekolah 

kepada masyarakat, Gosis meminta wartawan dari 

sebuah koran lokal yakni koran Radar Pekalongan untuk 

meliput kegiatan Laounching perdana kegiatan Taman 

Wisata Sekolah yang mempunyai tujuan tempat Wisata 

tersebut selain untuk berswafoto juga diperuntukkan 

sarana belajar di luar kelas sambil menikati keindahan 

sekitar alam seolah yang rindang dan sejuk. Sehingga 
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siswa tidak merasa bosan seperti belajar di dalam 

ruangan kelas. 

 

Gb. 7 Potongan koran Radar Pekalongan Lounching 
Wisata Sekolah SMP Negeri 2 Gringsing 

 

 

Gb. 8 Siswa berpose pada lukisan Mural di Taman Sisata 
sekolah 



40 
 

 Musik dipandang sebagai media penyalur ekspresi 

manusia. Karenabentuk ekspresi tersebut bertujuan 

untuk menimbulkan makna (bermakna) bagi orang lain, 

maka yang terjadi adalah musik sebagai ekspresi dan 

komunikasi manusia. Makna yang terkandung dalam lirik 

lagu-lagu dalam bentuk partitur untuk diajarkan pada 

peserta didik khususnya di SMP Negeri 2 Gringsing yang 

bertema mars, cinta tanah air, mengagumi alam dan juga 

beberapa lagu untuk anak pra sekolah, dan nada slendo  

pada lagu Kuto Batang. 

 Sebagai seorang guru Seni Musik, Gosis memilki 

pandangan bahwa bahwa yang namanya lagu wajib, 

seharusnya bukan lagu lagu yang dibatasi karena 

tercipta pada saat masa kemerdekaan. Namun lagu wajib 

dapat tercipta pula pada masa-masa yang berbeda. 
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Misalnya ada lagu wajib pada masa Orde Baru, ada lagu 

wajib pada masa Reformasi dan sebagainya. Untuk itu 

maka Gosis akan menampilkan beberapa lagu yang bisa 

dikatagorkan sebagai lagu wajib pada masa Reformasi. 

Sehingga lagu yang diwujudkan ini bisa juga dijadikan 

lagu wajib untuk berbagai lomba. 

 Menurut Gosis, lirik merupakan bagian dari musik 

dan lirik merupakan alat untuk menyampaikan pesannya. 

Karena dalam lirik terdapat kata-kata yang yang ingin 

disampaikan seperti halnya puisi. Lirik lagu dapat 

dijadikan sebagai sarana penggambaran realitas sosial 

yang penting, artinya bermanfaat bagi manusia untuk 

mengaca dan memantau keberadaan dan hubungan 

relasinya dalam realitas kehidupan sosial. Pantauan yang 

terkait adalah perilaku, trend, bahkan sikap dan ideologi 
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tertentu. Kualitas informasi tersebut benar-benar dapat 

dimanfaatkan dan memiliki arti penting bagi realitas 

sosial kehidupan manusia. 

 Adapun tujuan yang Gosis buat lagu-lagu sebagai 

karya inovaifnya antara lain : 

1. Mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu-

lagu dalam bentuk partitur yang bertema mars, cinta 

tanah air, mengagumi alam dan juga beberapa lagu 

untuk anak pra sekolah, dan nada slendo  pada lagu 

Kuto Batang 

2. Mengetahui bagaimana penyampaian pesan yang 

ditampilkan dalam lirik lagu-lagu dalam bentuk partitur 

yang bertema mars, cinta tanah air, mengagumi alam 

dan juga beberapa lagu untuk anak pra sekolah, dan 

nada slendo  pada lagu Kuto Batang 
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A. Judul Lagu  :   Tanah Air Indonesia 

 Nada Dasar  :   D = do 

 Tanda Birama  :   4/4 

 Tempo  :   Gembira 

 Ciptaan  :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :   

Lagu Tanah Air Indoensia menceritakan bahwa tanah yang 

penuh dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh tanah tumpah 

darah Indonesia. Sepanjang jauh dari Sabang sampai Meraoke. 

Diceritakan pulau begitu membentang hijau gunung-gunung yang 

menjulang tinggi, hijau dan indah. Banyak tempat-tempat wisata 

yang bisa dihadiri oleh wisata baik lokal maupun luar negeri. 

Itulah keindahan dan kebanggaan negeri kita Nusantara. 

Nusantara yang selalu dikenang sepanjang masa.  

 Tanggal   : 20 Desember 2013  
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B. Judul Lagu :   Indonesia Tanah Yang Subur 

 Nada Dasar  :   C = do 

 Tanda Birama  :   4/4 

 Tempo  :   Tenang 

 Ciptaan  :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu  :  

Lagu ini tercipta ketika penulis melihat hamparan sawah yang 

luas di daerah Weleri dan Gringsing , sangat indah padi sudah 

menguning dan udara yang sejuk. Oleh sebab itu maka lahirlah 

lagu Indonesia Tanah Yang Subur. Tanah yang subur untuk 

generasi yang akan datang, mereka yang akan melanjutkan 

perjuangan itu generasi dari Aceh sampai Papua bersatu untuk 

Indonesia  

 Tanggal  : 3 Pebruari 2014 

 

 
dasar 
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C. Judul Lagu :   Indonesia Tanah Air Jaya 

 Nada Dasar :   D = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Gembira 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :   

Indonesia Tanah Air Jaya merupakan judul lagu yang cocok 

untuk Nusantara yang kaya dan makmur. Indonesia merupakan 

tanah pusaka bangsa Indonesia. Nusantara yang terdiri dari 

berbagai suku bangsa bisa bersatu, tanpa membeda-bedakan suku, 

agama dan bahasa, oleh sebab itu kita merasa bangga menjadi 

bangsa Inondesia yang memiliki rakyat yang santun dan ramah.

  

 Tanggal : 17 Maret 2013 
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D. Judul Lagu  :   Mars SMP Negeri 2 Gringsing 

 Nada Dasar  :   D = do 

 Tanda Birama  :   4/4 

 Tempo  :   di Marcia 

 Ciptaan  :   Aryatmono Siswadi, S.Pd 

 Deskripsi Lagu  :  

Musik mars atau lagu mars adalah komposisi musik dengan 

irama teratur dan kuat.lagu mars biasanya bersifat menggebu-

gebu. Penuh semangat. Bergerak cepat dan menghentak. lagu 

mars mirip seperti lagu perjuangan. Dengan lirik cenderung 

lebih provokatif. Lagu mars SMP Negeri 2 Gringsing ini 

tercipta untuk memberi semangat bagi peserta didik agar 

mencintai dan membanggakan Sekolahnya. Siswanya memiliki 

cita-cita yang tinggi, mereka menimba ilmu setiap hari agar 

tertanam ilmu dihati dan pikirannya, dan mengikrarkan bersama 

SMP Negeri 2 Gringsing Jaya. 

 Tanggal : 6 Maret 2014 
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E. Judul Lagu :   Mars PUSKESMAS II 

 Nada Dasar :   C = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Gembira 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :  

Musik mars atau lagu mars adalah komposisi musik dengan 

irama teratur dan kuat.lagu mars biasanya bersifat menggebu-

gebu. Penuh semangat. Bergerak cepat dan menghentak, lagu 

mars mirip seperti lagu perjuangan. Dengan lirik cenderung lebih 

provokatif. 

Lagu mars Puskesmas II bermakna bahwa puskesmas yang 

berada di pedesaan tetap eksis melayani masyarakat tanpa pamrih, 

mereka  dengan sigap bekerja sama melayani pasien dengan suka 

cita. Berjuang untuk kemanusiaan menegakkan kepedulian itulah 

amanat mereka. Jayalah Puskesmas II di Desa Surodadi Gringsing 

 Tanggal :  15 Agustus 2013 
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F. Judul Lagu :   Alamku 

 Nada Dasar :   D = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Sedang 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :   

Lagu Alamku bercerita tentang alam yang tenang dan tentram, 

alam yang hijau, subur dan tampak sehat. Alam milik bersama 

maka tertulis alamku alammu, itu menandakan bahwa alam milik 

kita bersama, kita tetap bersatu untuk memelihara dan menjaga 

alam kita tercinta ini. 

 Tanggal : 9 Maret 2013 
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G. Judul Lagu :   Anak Paud Rajin 

 Nada Dasar :   C = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Gembira 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :   

Lagu Ini terinspirasi ketika penulis datang ke Kelompok 

Bermain , dan melihat anak-anak yang kecil dan manis sedang 

bermain . Mereka lincah, gesit, gembira ria. Wajahnya cantik dan 

menyegarkan. Setelah mereka bermain berbaris masuk kelas lagi 

dengan rapi. Pantas saja mereka pandai. 

 Tanggal : 5 Juli 2013 
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H. Judul Lagu :   Anak Paud Sehat 

 Nada Dasar :   C = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Gembira 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :   

Lagu Ini mengajak anak-anak pra sekolah khususnya 

anak paud untuk selalu sehat agar dalam belajar tambah 

semangat. Mereka diajak untuk berlari, bernyanyi, tertawa, 

tersenyum, dan bertepuk tangan. Dunia anak-anak adalah 

dunia bermain dan dunia gembira. 

 Tanggal : 10 Juli 2013 
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I. Judul Lagu :   Hati Gembira 

 Nada Dasar :   D = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Sedang 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

Deskripsi Lagu :   

Lagu Ini mengajak anak-anak pra sekolah khususnya anak paud 

diajak untuk bernyanyi sambil bermain. Menggoyangkan badan 

mengikuti irama, mereka melompat-lompat. Mereka manja 

bersama Bundanya yang selalu dengan setia menemani dalam 

suasana yang menggembirakan. 

 Tanggal : 30 Agustus 2013 
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J. Judul Lagu :   Kutha Batang 

 Nada Dasar :   D = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Sedang 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 
 Deskripsi Lagu :   

Lagu Ini mengisahkan tentang keindahan Kota Batang yang 

memiliki banyak tempat Wisata, ada Perkebunan Teh Pagilaran, 

Pantai Sigandu, Curug Sodong. Kekayaan lainnya memiliki Batik 

Kas Batang, memiliki makanan kas yakni Emping, juga ada 

rambak kulit. Yang paling terkenal memiliki ikon Patung Gajah 

di Alun-alun Kota Batang, juga memiliki hutan yang sering 

disebut Alas Roban yang sudah terkenal sampai pelosok 

Nusantara. 

 Tanggal : 19 November 2013 
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 Dari paparan atau penjelasan di atas, Gosis dapat 

menyimpulkan bahwa lagu karya inovatif yang Gosis 

ciptakan ini dapat digunakan sebagai materi tambahan 

untuk diajarkan pada peserta didik. Karena lagu yang 

Gosis tampilakan berupa partitur notasi angka akan lebih 

mudah peserta didik mempelajarinya. Dalam buku ini 

dipaparkan pula makna yang terkandung dalam lirik lagu-

lagu dalam bentuk partitur yang bertema mars, cinta 

tanah air, mengagumi alam dan juga beberapa lagu 

untuk anak pra sekolah, dan nada slendo  pada lagu 

Kutho Batang 
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BELALANG YANG MELIMPAH 

 

 Belalang adalah serangga herbivora dari subordo 

Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki 

antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya 

dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang 

ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya 

dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya 

terhadap sayap depan atau abdomen (disebut stridulasi), 

atau karena kepakan sayapnya  sewaktu terbang. Femur 

belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok 

untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, 

walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan 

untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih 

besar dari belalang jantan. Belalang adalah salah satu 
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dari dua hewan yang apabila telah terlebih dahulu mati 

masih dihalalkan untuk dimakan, bersama Ikan 

(Djarubito, 1993). 

 Serangga merupakan kelompok hewan yang 

dominan di muka bumi dengan jumlah spesies hampir 80 

persen dari jumlah total hewan di bumi. Dari 751.000 

spesies golongan serangga, sekitar 250.000 spesies 

terdapat di Indonesia. Serangga di bidang pertanian 

banyak dikenal sebagai hama. Sebagian bersifat sebagai 

predator, parasitoid, atau musuh alami. Kebanyakan 

spesies serangga bermanfaat bagi manusia. Sebanyak 

1.413.000 spesies telah berhasil diidentifikasi dan 

dikenal, lebih dari 7.000 spesies baru di temukan hampir 

setiap tahun. Karena alasan ini membuat serangga 

berhasil dalam mempertahankan keberlangsungan 
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hidupnya pada habitat yang bervariasi, kapasitas 

reproduksi yang tinggi, kemempuan memakan jenis 

makanan yang berbeda, dan kemampuan 

menyelamatkan diri dari musuhnya (Djarubito, 1993). 

 Serangga merupakan Filum Arthropoda (termasuk 

pada kelas insekta). Filum Arthropoda (dalam bahasa 

latin, Arthra = ruas , buku, segmen ; podos = kaki) 

merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, 

berbuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga 

terdapat pada tubuhnya. Tubuh Arthropoda merupakan 

simeri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. 

Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia 

hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan 

dan hewan mirip lainnya. Arthropoda adalah nama lain 

hewan berbuku-buku (Ibrahim, 2012). 
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 Arthropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, 

dan lingkungan udara, serta termasuk berbagai bentuk 

simbiotis dan parasit. Hampir dari 90% dari seluruh jenis 

hewan yang diketahui orang adalah Arthropoda. 

Arthropoda dianggap berkerabat dekat dengan Annelida, 

contohnya adalah Peripetus di Afrika Selatan. Filum 

Arthropoda sebagian berperan sebagai mangsa dari 

sejumlah hewan predator yang terdiri atas arthropoda 

lain dan spesies bukan arthropoda (Ibrahim, 2012). 

 Serangga merupakan hewan berdarah dingin. Bila 

suhu lingkungan menurun, suhu tubuh serangga pun 

menurun. Hal ini mengakibatkan menurunnya proses 

metabolisme dalam tubuh serangga. Banyak serangga 

yang dapat bertahan hidup terhadap suhu beku namun 

dalam periode yang pendek. Beberapa serangga dapat 
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tahan pada suhu rendah dengan cara menyimpan etilen 

glikol dalam jaringan-jaringan tubuhnya. Etilen glikol 

merupakan suatu zat kimia yang fungsinya sama dengan 

cairan yang dituangkan dalam radiator kendaraan yang 

berfungsi sebagai pelindung dari suhu yang sangat 

rendah. 

 Meskipun sudah menjadi seorang Pegawai Negeri 

Sipil, Gosis tetap sebagai seorang masyarakat yang 

dekat dengan warga. Terbukti pernah menjabat sebagai 

ketua Rukun Tetangga di Dusun Sekepel Desa 

Penyangkringan RT 01 RW 14 Kecamatan Weleri selama 

18 tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2016.  

 Kegiatan wargapun dijalani dengan baik, bahkan 

bersama warga sekitar tahun 2005 wilayah Weleri 

tepatnya lokasi Desa Sumberagung Kecamata Weleri 
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pernah ada banyak  belalang yang melimpah, bagi warga 

Sumberagung sebagi hama , namun bagi warga Sekepel 

merupakan anugerah atau santapan yang sangat 

berutrisi tinggi yang sangat digemari oleh warga Sekepel. 

 Hampir setiap sore sampai malam bersama warga 

mencari belalang dengan bermodalkan oncor dari bambu 

dan botol aqua sebagi tempat belalang. Cara 

menangkapnyapun relatif mudah, apalagi pada saat 

malam, belalang dengan mudah ditangkap dan 

dimasukkan ke dalam botol. Dalam semalam bisa sampai 

mendapatkan belalang satu jerigen minyak berisi 5 kilo.  

 Ada juga cerita lucu yang pernah dialami teman 

Gosis, yaitu pak Abdul Ghoufur sekarang menjadi Kepala 

SMP Negeri 1 Wonotunggal.  
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 Malam itu seperti biasanya menyiapkan 

seperangkat alat untuk berburu belalang dengan 

kelompok pramuka DKR Gringsing yang dipandegani 

oleh pak Ghoufur. Musim belalang ketika itu bersamaan 

dengan tanam tembakau, karena daerah Weleri juga 

terkenal dengan sumber daya alam  tembakau yang 

melimpah diambil oleh perusahaan rokok besar seperti 

Gudang Garam , Djarum juga Sampoerna.  

 Karena saking asyiknya menangkap  segerombolan 

belalang yang luar biasa banyaknya yang menempel 

pada pohon jagung maupun pohon ketela, pak Ghoufur 

dengan girangnyamenangkap belalang dengan tidak 

melihat ke bawah, tiba-tiba menginjak sumur-sumuran 

yang fungsiya menyimpan air untuk menyiram tembakau 

yang dalamnya kurang lebih 1,5 meter.  
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 Byur........ “Waduh aku kepleset nang  lobang sumur 

tembakau” (Waduh saya terpeleset ke lobang sumur 

tembakau) teriak pak Ghoufur dengan basah kuyub. 

Seketika itu pula teman-temannya saling bergotong 

royong mengangkat pak Ghoufur dari lobang sumur. 

Dengan tidak mengurungkan diri, pak Ghoufur beserta 

teman-temannya tetap semangat melanjutkan pencarian 

berburu belalang sampai kira-kira jam 22.00 WIB.  

 . Pada saat itu belalang bukan hanya digemari oleh 

warga Sekepel , namun orang diluar Sekepelpun 

menyukai belalang. Bahkan sampai orang-orang 

Purwodadipun ikut berburu belalang di tempat yang 

biasa Gosis cari hampir setiap malam 

 Akhirnya Gosis mempunyai strategi tentang 

belalang itu. Anak-anaknya yang bersekolah di SD 
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Kanisius Brana Weleri setiap pagi dibawakan belalang 

yang sudah digoreng dan dibungkus, satu bungkusnya 

seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Dan hasilnya sangat 

memuaskan, hampir setiap hari belalang goreng yang 

dibawa selalu habis terjual.  

 Ada wartawan dari Koran Sindo yang sempat 

berkunjung ke rumah dan bertanya –tanya tentang 

belalang serta pengolahannya dan penjualannya. 

Selanjutnya Gosis, mengajak wartawan tersebut ke 

dapurnya dan saat itu baru menggoreng belalang. Yang 

terjadi wartawan Sindo sangat suka dengan masakan 

belalalng goreng yang disajikan. Kemudian esok harinya 

muncul berita tentang belalang di koran Sindo. Seperti 

berita di bawah ini..  
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Gb. 9 Potongan koran Sindo, Salah satu Putra Gosis 

sedang menggoreng belalang kayu untuk dijual 
 

 Gosis mengajarkan pada anak-anaknya, 

bagaimana menjalani hidup di masyarakat. Hidup jujur 

dan dipercaya oleh orang lain. Dengan belajar menjual 

belalang goreng juga berlatih tidak malu menghadapi 

orang lain.  

 Demikian juga Gosis, sebagai seorang Pegawai 

Negeri  merasa tidak malu juga bersama warga berlomba 
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mencari belalalng baik untuk dikonsumsi sendiri maupun 

ada pula yang dijual kepada orang lain. 

 Namun sayang, sekarang belalang sudah jarang 

sekali. Hal ini dikarenakan sudah banyak kebun-kebun 

yang dibuat perumahan, sehingga belalang merasa 

terusik dan terganggu sehingga belalang  eksodus entah 

kemana tidak tahu.  
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BERKAH SERTIFIKASI 

 

 Setelah lulus sarjana PKn dari IKIP PGRI 

Semarang sekarang ganti nama Universitas PGRI 

Semarang pada tahun 2003, Gosis tetap menjalankan 

tugas sebagai guru Seni Budaya. Karena pada waktu itu 

pemerintah mengharuskan bahwa guru tingkat SMP 

memiliki ijasah minimal Sarjana.  

 Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

tuntutan jaman maka guru harus memiliki kualitas SDM 

yang lebih baik maka lahirlah regulasi yang disebut 

sertifikasi guru, sebuah ukuran dimana guru sudah 

dinyatakan sebagai pendidik yang kompeten dan 

profesional. Di era sekarang, Guru dituntut untuk memiliki 
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standar kompetensi mengajar yang oleh pemerintah 

diprogramkan dalam bentuk Sertifikasi Guru. 

     Sertifikasi guru adalah proses peningkatan mutu dan 

uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis 

yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang 

bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang 

kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi 

standar profesional. 

    Selama ini kita memandang guru sebagai profesi yang 

mulia namun pada aspek peningkatan SDM dan ekonomi 

masih kalah dengan Pengacara, Notaris, Dokter, Bankir, 

Akuntan, Atlet dan lainnya. Kenapa demikian? Padahal 

peran guru sangat vital bagi masa depan generasi dan 
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bangsa, kenapa dalam hal fasilitas peningkatan mutu 

selalu kalah dengan profesi lainnya? Apalagi pada aspek 

ekonomi masih kalah jauh dari profesi-profesi yang 

disebutkan di atas. Maka tak heran bila guru harus sibuk 

dengan pekerjaan sampingan lainnya, itupun masih kena 

kritik lagi. Guru kadang berada dalam posisi yang 

dilematis. 

    Inilah pentingnya sertifikasi guru, selain mendapatkan 

peningkatan ilmu dan metode pengajaran juga guru yang 

ikut sertifikasi juga mendapatkan fasilitas dan 

penghasilan / tunjangan yang lebih baik. Kalau masih 

sama saja dengan sebelumnya berarti Dinas terkait tidak 

transparan. 

 Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki 

kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan 
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pendidikan nasional dan diharapkan secara 

berkesinambungan mereka dapat meningkatkan 

kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, maupun profesional. Profesional artinya 

dilaksanakan secara sungguh- sungguh dan didukung 

oleh para petugas secara profesional. Petugas yang 

profesional adalah petugas yang memiliki keahlian, 

tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung 

oleh etika profesi yang kuat.  

 Untuk meningkatkan profesionalisme yang dimiliki 

guru, pemerintah menerapkan sertifikasi bagi guru 

prajabatan maupun guru dalam jabatan. Penilaian 

sertifikasi dilakukan melalui pendidikan profesi maupun 

dengan portofolio. Guru yang memiliki sertifikasi pendidik 
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akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji 

pokok. 

 Untuk itu Kepala Sekolah waktu itu yang menjabat 

adalah bapak Purwadi, S.Pd mengusulkan agar Gosis 

segera mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti 

program sertifikasi dari pemerintah dengan model 

membuat fortofolio pada tahun 2007. 

 Jadi, untuk bisa mengikuti uji sertifikasi dan bisa 

lolos itu tidak mudah. Ada banyak tahapan dan prosedur 

yang wajib diikuti dengan serius. Sebab bila sudah lulus 

sertifikasi maka guru akan mendapatkan kompensasi 

keilmuan, pengakuan serta peningkatan tunjangan, 

dengan kata lain: kesejahteraan meningkat dan ilmu 

pengetahuan bertambah. 
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 Setelah melalui tahapan-tahapan penyusunan 

fortofolio yang sangat rumit, maka pada tanggal 11 bulan 

November tahun 2008, Gosis bersama dengan rekan-

rekan SMP Negeri 2 Gringsing yang seangkatan 

mendapatkan sertifikat pendidik. Waktu itui mengambil 

berkas sertifikat pendidik di Tegal. 

Tujuan diadakannya sertifikasi guru antara lain : 

a.    Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 

guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Melalui sertifikasi maka akan 

dilakukan seleksi terhadap guru manakah yang 

berkelayakan untuk mengajar dan mendidik dan 

manakah yang tidak. Sertifikasi dalam konteks ini 

sebagai suatu mekanisme terhadap seleksi guru-

guru unggul yang diharapkan dapat menunaikan 
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tugas sebagai guru profesional untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

b.    Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan. Guru merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan siswa dan menjadi 

salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran. Guru juga menjadi salah satu aset 

penting yang menjadi penentu kualitas pendidikan 

secara nasional sehingga melalui sertifikasi guru 

diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan. 

c.    Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. Melalui 

sertifikasi, wibawa dan martabat guru sebagai 

seorang profesional dapat dijaga bahkan 

ditingkatkan. Selama ini, guru dipandang sebagai 
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pekerjaan massal yang dapat dimasuki oleh siapa 

saja dari berbagai latar belakang. Karena itu ada 

kecenderungan publik melihat guru secara berat 

sebelah dan profesi yang disandangnya dianggap 

sebagai sebuah pekerjaan yang lumrah. Sertifikasi 

justru untuk menjamin dan memastikan bahwa 

pekerjaan guru adalah pekerjaan yang berwibawa 

dan guru melalui pengalaman pendidikan dan 

pelatihan relatif lama dapat memberikan layanan 

yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja-pekerja 

pengajaran yang amatir. 

d.   Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Untuk memastikan apakah guru sudah benar-benar 

kompeten dan profesional, maka perlu dilakukan uji 

kompetensi sebagai seorang profesional melalui 
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sertifikasi. Sertifikasi tidak berlaku seumur hidup 

sehingga sertifikasi dan resertifikasi dapat menjadi 

salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa 

guru penyandang sertifikat masih tetap profesional 

dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. 

Sertifikasi dapat menjadi sebuah bentuk post quality 

control yakni pengendalian mutu terhadap output 

yang dilakukan sebelum output itu digunakan dalam 

masyaraka 

Adapun Manfaat Sertifikasi Guru adalah: 

• melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak 

kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. 

• melindungi masyarakat dari praktik-praktik 

pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak 

profesional 
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• meningkatkan kesejahteraan guru 

    Sertifikasi Guru memiliki dasar hukum yang kuat dan 

senafas dengan amanat Undang-Undang. Dasar utama 

dari Sertifikasi Guru adalah UU Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disyahkan 

tanggal 30 Desember 2005. 

   Yakni dalam Pasal 8 berbunyi: Guru wajib memiliki 

kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya 

adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat 

pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada 

guru yang telah memenuhi persyaratan. 

    Landasan Hukum lainnya adalah UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan 
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Menteri Pendidikan nasional Nomor 18 tahun 

2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang 

ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. 

      Pada tahun 2009 sertifikasi guru benar-benar 

terwujud, terbukti rekening yang dimiliki Gosis terkirim 

transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) lebih. Melihat angka  sebesar itu pikiran Gosis 

berubah , bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis 

melainkan harapan untuk meningkatkan professional 

guru dapat terwujud. Maka bersama dengan teman-

teman wilayah Kabupaten Kendal Gosis mendaftarkan 

diri program Magister yang diadakan oleh Universitas 17 

Agustus 1945 Semarang yang pada saat itu perkuliahan 

berada di SMA Trisulla Kendal jurusan Administrasi 

Pendidikan.  
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 Surat ijin belajar dari Sekretaris Daerah Batang bisa 

diperoleh sehingga memperlancar proses perkuliahan. 

Selama dua tahun perkuliahan program Magister dapat di 

lalui dengan baik, tesis yang Gosis susun berjudul 

Pengaruh Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang “. Nilai Tesis mendapatkan 

A.  

 Itulah anugerah tunjangan sertifikasi yang pertama 

selama 1 tahun sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta 

rupiah) biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 

gelar Magister. Sebenarnya Gosis sudah mengajak 

teman-teman yang sama-sama mendapatkan tunjangan 

sertifgikasi, namun mereka suma tidak ada yang 

merespon tentang ajakan Gosis. Alasan mereka tidak 
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mau diajak untuk melanjutkan pendidikan, bahwa 

pendidikan tidak harus melalui kuliah tetapi dengan 

pengalaman bisa menambahkan pengetahuan juga 

Karena mereka tidak ada yang tertarik, Gosis tetap 

melaju untuk melanjutkan cita-cita meningkatkan 

profesioanl sebagai seorang guru.. 

  
 

Gb. 11 Foto bersama istri saat Wisuda Magister Tahun 
2011 
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 Setelah lulus dari program magister UNTAG tahun 

2011, Gosis mengusulkan penggunaan gelar kepada 

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. Pada tangga 30 

Desember 2011  keluarlah ijin menggunakan gelar dari 

Bupati  Batang Nomor 892/966/2011 dan Gosis layak 

menyandang gelar Magister, M.A. (Magister Administrasi) 

 Anugerah tunjangan sertifikasi yang kedua yang 

Gosis lakukan adalah dengan membuat penelitian 

sebuah karya ilmiah berupa Penelitian Tindakan Kelas 

dengan judul Upaya Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Dalam Menyanyikan Lagu Kokoronotomo Melalui Media 

Audio – Visual Di Kelas IX C  SMP Negeri 2 Gringsing 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian 

tersebut dilakukan selama 3 bulan .hasil karya ilmiah 

berupa PTK nantinya akan diseminarkan ditingkat 
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sekolah dengan mengundang beberapa guru dari 

wilayah Kecamartan Gringsing sekaligus mengundang 

Pengawas SMP dari Dinas Penedidikan Kabupaten 

Batang yakni bapak Yogi Wibowo, M.Pd. Seminar PTK 

dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 bertempat 

di Ruang Laboratorium SMP Negeri 2 Gringsing . 

Kegaiatan seminar dapat dilihat dari gambar di bawah ini. 

 
 

Gb. 12 Gosis sedang melakukan presentasi ilmiah  
dalam seminat PTK 
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Gb. 13 Peserta mengajukan pertanyaan,  
kritik/ saran dalam seminar PTK 

 

 

Gb. 14 Pengawas Bapak Yogi Wibowo, M.Pd,  
sedang berbincang dengan peserta seminar PTK 
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 Membuat karya ilmiah ini seperti anjuran bapak 

Bupati Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang No 

64 Tahun 2015 tentang    Pembinaan dan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, sesuai dengan BAB VII Pasal 

20 ayat 3 menyatakan bahwa bagi guru penerima 

tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri 

mendanai kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan untuk dirinya minimal 5% (lima perseratus) 

dari tunjangan profesi pendidikyang diterima. Secara 

pribadi Gosis melakukan sesuai himbauan dari bapak 

Bupati saat itu dijabat oleh bapak Yoyok Riyo Sudibyo. 

 Seperti halnya melanjutkan pendidikan, tunjangan 

sertifikasi inipun Gosis juga mengajak teman-teman 

seperjuangan untuk meningkatkan keprofesionalnya 
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sebagai seorang guru untuk melakukan penelitian ilmiah 

dan diseminarkan sebagai syarat untuk kenaikkan 

pangkat, ternyata mereka juga tidak ada yang mau 

mengikuti jejak Gosis. Berbagai alasan yang 

dikemukakan antara lain kesulitan melakukan penelitian, 

tidak ada waktu untuk melakukan penelitian, terlalu besar 

biayanya, dan lain lain. 

 Setelah melakukan seminar Gosis mempersiapkan 

berkas materi untuk kenaikkan pangkat dari IV/a ke 

pangkat IV/b berupa DUPAK dan karya – karya yang lain 

untuk mendukung nilai PKB antara lain Pengembangan 

Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Dengan penuh 

semangat semua bahan sudah dipersiapkan dengan 

matang. Banyak karya yang Gosis miliki  untuk 

memenuhi nilai PKB karena nilai PKB untuk naik dari IV/a 
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ke IV/b harus memiliki nilai Pengermbangan Diri 4, 

Publikasi Ilmiah  dan Karya Inovatif 12.  

 Disaat mau mengajukan kenaikkan pangkat inipun 

Gosis mengajak teman teman guru yang juga memiliki 

goolongan IV/a untuk ikut dalam mengajukan usulan 

kenaikkan pangkat golongan, namun jawaban dari 

mereka hampir serentak sama. Agar Gosis melakukan 

dulu, dan nanti jika berhasil mereka akan mengikuti jejak 

Gosis. 

 Pada tanggal 01 April 2017 keluarlah SK IV/b yang 

Gosis usahakan dengan sudah payah, harus bolak-balik 

ke dinas untuk mengawal dan memperbaiki berkas-

berkas yang kurang. Nilai yang didapat kenaikkan 

pangkat  dari PAK IV/a sebesar 442,357 hanya memiliki 

nilai PKB pada Pengembangan diri nilai 2 menjadi 
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memiliki nilai pada PAK IV/b sebesar 697,657, terdiri dari 

Pembelajaran/ Bimbingan dan tugas tertentu 531,557, 

Pengembangan Diri 8, dan Publikasi Ilmiah 14 serta 

Unsur Penunjang 43,580. Dengan nilai itu maka Gosis 

layak untuk dinaikkan dalam jabatan Guru Madya 

pangkat Pembina TK I golongan IV/b. 

 Dengan keluarnya SK IV/b itulah Gosis merupakan 

satu - satunya guru di SMP Negeri Kecamatan Gringsing 

yang memiliki pangkat Pembina Tk I Golongan IV/b 

Jabatan Guru Madya. 
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GURU BERPRESTASI 

 

 Guru Berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja 

melampaui standar yang telah ditetapkan oleh satuan 

pendidikan, yang mencakup kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan mampu menghasilkan karya 

inofatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional 

dan/atau internasional; dan secara langsung 

membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di 

bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. 

 Pemilihan Guru Berprestasi menjadi ajang 

kompetisi positif dan sharing antar peserta dalam 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. 
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Lalu hal apa saja yang menjadi  materi lomba guru 

berprestasi? 

Sifat 

1. Pemilihan guru berprestasi ini bersifat kompetitif dan 

bukan berdasarkan pemerataan. Masing-masing 

guru yang memenuhi kriteria berhak mengikuti 

program ini. 

2. Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan secara 

objektif (mengacu pada proses penilaian dan 

penetapan predikat guru berprestasi dan 

dilaksanakan secara impartial,non diskriminatif serta 

memenuhi standar penilaian), transparan (mengacu 

pada proses yang memberikan peluang   kepada 

semua pemangku kepentingan untuk memperoleh 

akses informasi tentang penilaian dan penetapan 
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predikat guru berprestasi sebagai suatu sistem yang 

meliputi masukan,proses dan hasil penilaian), 

akuntabel (penilaian dan penetapan predikat guru 

berprestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada 

semua pemangku kepentingan pendidikan baik 

secara akademik maupun administratif. 

Peserta 

Kelompok guru tingkat satuan pendidikan SMP (guru 

SMP/Mts/SMPLB).  

Kriteria  

1). Guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

Subkompetensi masing-masing kompetensi disajikan 

pada bagian penilaian.  
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(a). Kompetensi Pedagogik tercermin dari tingkat 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

(b). Kompetensi Kepribadian tercermin dari kemampuan 

personal berupa kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat dan berakhlak 

mulia.  

(c). Kompetensi Sosial tercermin dari kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

https://wyw1d.wordpress.com/2009/10/12/model-pembelajaran/
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kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.  

(d). Kompetensi Profesional tercermin dari  tingkat 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam baik materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi  keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan struktur dan metodologi 

keilmuannya. 

2). Guru yang menghasilkan karya kreatif atau 

inovatifmelalui :   

a. Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau 

bimbingan.  

b. Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang 

pendidikan.  
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c. Penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau 

sastra Indonesia dan sastra daerah.  

d. Penciptaan karya seni; atau  

e. Karya atau prestasi di bidang olah raga. 

3). Guru yang secara langsung membimbing peserta 

didik hingga mencapai prestasi di bidang 

intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. 

Persyaratan 

1). Guru yang berstatus PNS/Non PNS serta tidak 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah 

atau dalam proses pengangkatan kepala sekolah, 

atau transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.  

2). Aktif melaksanakan proses pembelajaran /bimbingan 

dan konseling. 3). Belum pernah dikenai hukuman 
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disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan 

pelanggaran disiplin.  

4). Masa kerja sebagai guru secara terus menerus 

sekurang-kurangnya 8 tahun.  

5). Bukti prestasi yang dicapai ditulis dalam bentuk karya 

tulis/laporan yang telah disyahkan oleh kepala 

sekolah.  

6). Bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa surat 

keterangan atau bukti fisik lainnya yang telah 

disyahkan kepala sekolah.  

7). Menyusun portofolio bagi guru yang meraih 

Pemenang I di sekolah yang akan mengikuti seleksi 

di tingkat selanjutnya.  
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8). Guru-guru yang pernah meraih predikat guru 

berprestasi peringkat I,II,III tingkat nasional tidak 

diperkenankan mengikuti program ini.  

9). Guru-guru yang pernah meraih predikat guru 

berprestasi peringkat I,II,III di tingkat provinsi dapat 

mengikuti program ini setelah 5 tahun.  

10). Mempunyai beban kerja minimal 24 jam tatap muka 

perminggu atau ekuivalen. 

Acuan Penilaian  

Tingkat Kabupaten  

(1).Profesional : tes tertulis, unjuk kerja, wawancara, 

portofolio. 

(2).Pedagogik : tes tertulis, unjuk kerja, wawancara, 

portofolio. 

(3).Kepribadian :  tes tertulis, wawancara, observasi.  
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(4).Sosial :  tes tertulis, wawancara, observasi.  

(5).Karya kreatif/inovatif :  wawancara, portofolio.  

(6)Hasil Pembimbingan :  wawancara, portofolio. 

 Ada sekolah ketika ada lomba guru berprestasi , 

guru yang diberi mandat mengurungkan diri untuk ikut 

lomba. Ada juga memberikan kepada siapa saja yang 

dirasa mampu. Padahal sudah dibuat jadwal urutan yang 

digunakan sebagai dasar jika ada lomba guru 

berprestasi.  

 Gosis, sebagai guru di SMP Negeri 2 Gringsing 

termasuk guru senior. Sudah beberapa kali mengikuti 

lomba guru berprestasi, mengapa beberapa kali ikut, itu 

semua disebabkan karena guru yang sudah dijadwalkan 

tidak mau ikut, sehingga Gosis menjadi alternatif terakhir 

manakala ada guru yang tidak siap mengikuti lomba guru 
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berprestasi. Dalam ingatan Gosis sudah mengikuti lebih 

dari 3 kali. Dan yang terakhir kali mengikuti lomba guru 

berprestasi pada tahun 2016 

 Sebenarnya giliran untuk mengikuti lomba guru 

berprestasi adalah Ibu Dra. Rusmiati, karena berbagai 

hal maka beliau meminta Gosis untuk menggantikan 

mengikuti lomba guru berprestasi. Menurut Dra Rusmiati, 

bahwa Gosis lebih layak ikut Lomba Gupres karena telah 

memiliki berbagai hasil karya ilmiah dan karya inovatif 

serta kemampuan menguasai materi guru berprestasi 

lebih unggul dibanding dengan dirinya, ungkap bu 

Rusmiati. Akhirnya diterima tawaran untuk mengikuti 

lomba. Maka mulailah menyusun fortofolio sebagai salah 

satu persyaratan mengikuti lomba guru berprestasi.  
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 Hari yang ditunggu tibalah, mengikuti seleksi lomba 

guru berprestasi bertempat di SMK Negeri1 Kandeman 

pada tanggal 21 April 2016 dengan peserta 30 orang 

yang hebat-hebat. Kegiatan mulai dari tes tertulis pada 

hari pertama dan dilanjutkan presentasi karya ilmiah dan 

wawancara pada hari ke dua. 

 Pada presentasi ilmiah Gosis menampilkan karya 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Upaya 

Meningkatkan Kreativitas Siswa DalamMenyanyikan 

Lagu Kokoronotomo MelaluiMedia Audio – Visual Di 

Kelas IX C  SMP Negeri 2 Gringsing Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2015/2016” 

 Dengan mendapatkan nilai 132,03 Gosis 

menduduki rangking ke 3 dari 30 peserta dalam lomba 

Guru berprestasi tahun 2016. Prestasi yang sangat 
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menggembirakan yang dapat diperoleh, mengaharumkan 

nama SMP Negeri 2 Gringsing dan baru kali ini bisa 

mendapatkan rangking ke 3 dalam Lomba Guru 

Berprestasi yang selama ini diikuti.  

 Gosis berharap agar dengan diperoleh preastasi 

yang menggembirakan ini dapat menambah semangat  

serta memotivasi bagi guru-guru yang lain dalam 

mengikuti lomba guru berprestasi.  
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CINTA TERTAMBAT DI WELERI 

 

 Gosis minta pindah tugas tidak ke tanah 

kelahirannya di Eromoko Kabupaten Wonogiri, justru 

malah minta pindah ke Gringsing Kabupaten 

Batang.Ternyata yang menyebabkan Gosis tidak 

memindahkan pekerjaan ke Eromoko , tetapi kembali ke 

tempat ketika  menjadi Pengawas bis malam, adalah 

sudah ada tambatan hati alias menjalin asmara dengan 

gadis dari Weleri. 

 Tidak ingat pasti, waktu sekitar tahun 1992 . Gosis 

sudah pindah dari SMP Negeri3 Jepara ke SMP Negeri 2 

Gringsing, selama menjadi guru di Gringsing Gosis ikut 

bersama dengan kang Joko sebutan teman dari Solo 

satu sekolahan saat di SMA Kristen Surakarta kontrak di 
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Desa Karangdowo Kecamatan Weleri. Pada siang hari 

Gosis tiduran di ruang depan dengan beralaskan tikar 

saja, datang seorang ibu dan anak gadisnya berkunjuing 

ke kontrakan kang Joko.  

 “Om Mono (sebutanku selain Gosis)” kang Joko 

memanggil.  

 “Iki ono tamu soko Kendayaan mbah uti Kardiman 

karo anake wedok” (Ini ada tamu Mbah Putri Kardiman 

bersama anak putrinya) sambung kang Joko. Mbah Putri 

Kardiman adalah teman satu jemaat di GKI Weleri-

Plelen. Sehingga hubungan merekapun sangat akrap. 

 Dengan agak malu tersipu, Gosis melihat mbah 

putri Kardiman dan seorang gadis yang cantik dan 

pendaim, menjadi semakin gugup dan salah tingkah. 
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Akhirnya Gosis memperkenalkan diri dan terjadi 

komunikasi yang hangat. 

 Sejak pertemuan itulah Gosis sering datang ke 

tempat gadis pujaannya tersebut dengan ditemani anak-

anak dari kang Joko yakni Rutia dan Dias yang masih 

kecil kecil. Gadis yang menjadi dambaan hati Gosis 

bernama Yuli , nama panjangnya Yuli Sri Hastuti. 

Menurut informasi dari ibunya Yuli baru saja lulus dari 

SMEA Negeri 1 Kendal.  

 Dari pertemuan dan perkenalan tersebut banyak 

godaan dan tantangan yang menyelimuti perjalanan 

asmara Gosis.  

 Suatu siang yang terik, tidak ada angin tidak ada 

topan. Tiba-tiba datnglah dua orang pemuda , yang 

menghampiri tempat kontrakannya Gosis bersama kang 
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Joko. Saat itu yang menemui tamu kedua pemuda 

tersebut adalah bulik Istrini Bekti istri dari kang Joko. 

Dengan tubuh yang “ngewel” (gemetar) karena selama di 

Karangdowo belum pernah punya musuh, didatangi 

pemuda dengan wajah yang serius dan nampaknya 

habis minu minuman keras.Bulik Bekti nampak 

ketakutan. 

 Kehadiran kedua pemuda tersebut bermaksud 

untuk memperingatkan Gosis agar jangan dekat-dekat 

dengan Yuli, gadis pujaan Gosis.yang sudah didekati 

hampir satu tahun. 

 Bulik Bekti setelah menerima kedua tamu lalu 

menghampiri Gosis. 

 “Ono opo to, Om kok duwe mungsuh. Om Mono kok 

dilarang ora entuk ketemu mabk Yuli, ono opo?” ( kenapa 



101 
 

om , om Mono punya musuh. Mengapa Om Mono 

dilarang bertemu dengan mbak Yuli, kena apa) tanya 

mbak Bekti pada Gosis. 

 “ Aku dadi ngewel, mambu omongan ne cah loro 

podo mendem” (aku jadi gemetar, mencium pembicaraan 

keduanya yang bermau minuman) lanjut mbak Bekti. 

 “Ora ngerti mbak” (tidak tahu mbak) jawab Gosis 

singkat. 

 Setelah kejadian itu mbak Bekti dan kang Joko 

mencari temannya yang sama-sama orang Weleri 

namanya mas Dadang, kedatangan kang Joko tersebut 

untuk minta bantuan mendamaikan permasalah itu 

secara baik. tidak dengan ancam mengancam seperti itu. 

Dan sejak itu kedua pemuda sudah tidak muncul lagi 

untuk mencari Gosis. 
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 Hubungan asmara Gosis dan gadis pujaannya  

berjalan selama satu tahun. Usia antara keduanya 

terpaut 8 tahun. Gosis saat itu berusia 28 sedangkan 

gadis pujaannya berusia 20 tahun. 

 Tanggal 3 Oktober 1993 merupakan hari yang 

sangat berarti bagi Gosis, karena tanggal itu merupakan 

tanggal pernikahan suci yang dilaksanakan di GKI Weleri 

– Plelen. Banyak handai toulan datang untuk 

mengucapkan hari yang bahagia itu. Keluarga besar dari 

Eromoko juga hadir. Rekan rekan dari SMP Negeri 2 

Gringsing juga datang. Teman-teman dari SMP Negeri 3 

Jepara pun juga menyempatkan  diri untuk hadir yang 

jaraknya lumayan jauh. Jepara – Weleri sekitar 150 km. 

 Dari pernikahan tersebut Gosis dikaruniai 2 anak 

seorang putra dan putri. Yang sulung seorang laki-laki 
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bernama Ardiant Yosa Hastaka, pendidikan lulusan S1 IT 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang Tahun 2017. 

Yang Bungsu Perempuan bernama Arbida Nila Hastika 

sekarang menempuh pendidikan D4 Di STMM 

Yogyakarta mengambil Jurusan Manarita semester  5.  

 Hidup bahagian dengan dikaruniai 2 orang putra 

putri adalah anugerah yang luar biasa dati Tuhan. Hidup 

rukun saling mengasihi saling menyanyangi. Seingat 

Gosis dalam pernikahan selama 25 tahun atau orang 

bilang pernikahan perak. Belum pernah terjadi yang 

namanya percekcokan yang mengakibatkan perseteruan 

atau perselisihan.  

 Karena hidup yang rukun itu, suatu hari ada teman 

yang mau menikah mendatangi keluarga Gosis, dengan 

tujuan untuk menimba ilmu dari pernikahan Gosis yang 
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rukun dan damai tidak ada pertengkaran, percekcokan, 

perselisihan. Yang ada hanya damai, damai dan damai. 

Hidup apa adanya mengalir seperti sungai, tidak neko-

neko, dekat dengan lingkungan dan yang paling utama 

adalah takut akan Tuhan. Menyerahkan segala rencana 

hidup hanya kepada Tuhan. 
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INDAH PADA WAKTUNYA 

 

 Kepala sekolah/madrasah memiliki posisi penting 

dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh 

karena itu kepala sekolah/madrasah harus memiliki 

keahlian sebagai pendidik, manajer, akademisi, 

supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator di 

sekolah/madrasah. Di samping itu kepala 

sekolah/madrasah juga berkewajiban menjadi 

koordinator dalam mempererat hubungan antara 

sekolah/madrasah dengan pemangku kepentingan. 

 Setiap orang pasti selalu ingin berubah menjadi 

lebih baik. Dan yang dimaksud 'lebih baik' dalam hal ini 

sering diidentikkan dengan kemajuan atau keberhasilan 

atau pangkat, jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi 
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dari sebelumnya. Jika hal tersebut benar, pertanyaannya 

adalah dimanakah letak 'kebaikan' yang terkandung di 

dalam suatu pangkat, jabatan dan kedudukan? Jawaban 

tiap insani  pasti berbeda-beda. 

 Bagi seorang guru, pangkat, jabatan dan 

kedudukan tertinggi secara hirarki adalah Kepala 

Sekolah. Setiap ada kesempatan rekrutmen Kepala 

Sekolah, guru yang sudah memenuhi persyaratan 

administratif seperti umur maksimal 56 tahun, pangkat 

terendah IIIc, minimal mengajar 5 tahun, dan memiliki 

kualifikasi akademik S1/D-IV. 

 Lahirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, 

tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah / 

madrasah merupakan bentuk pengendalian standar 

profesi kepala sekolah / madrasah yang intinya 
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memberikan acuan dalam hal: penyiapan calon kepala 

sekolah / madrasah, Masa tugas, Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, Penilaian kinerja kepala 

sekolah /madrasah, dan mutasi serta pemberhentian 

sebagai kepala sekolah / madrasah. Dengan lahirnya 

permendiknas nomor 28/2010 ini maka Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003, 

tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah dinyatakann tidak berlaku . Mengingat 

strategisnya peran kepala sekolah dalam peningkatan 

kualitas pendidikan maka proses pengadaan kepala 

sekolah, baik rekrutmen mapupun seleksi menjadi salah 

satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 
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 Proses Penyiapan calon kepaka sekolah / 

madrasah meliputi Rektrutmen. Rektrutmen bertujuan 

untuk memilih guru – guru yang memiliki pengalaman 

dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai 

kepala sekolah / madrasah , dengan langkah – langkah 

kegiatan yang meliputi : (1). pengusulan calon oleh 

kepala sekolah dan atau pengawas sekolah, (2). Seleksi 

administrative, dan Seleksi akademik. Seleksi 

administrstif berupa pemeriksaan terhadap dokumen 

administrasi calon kepala sekolah dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa calon kepala sekolah memenuhi 

persaratan administrative seperti tercantum dalam 

permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat (2), 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa; 
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2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana 

(S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau 

nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi; 

3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun 

pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala 

sekolah/ madrasah; atau setinggi-tingginya 54 tahun 

pada saat mengajukan lamaran. 

4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat 

keterangan dari dokter Pemerintah; 

5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang 

dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Memiliki sertifikat pendidik; 

7. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah 

masing-masing, kecuali di taman kanak-
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kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa 

(TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB; 

8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c 

bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru 

bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang 

berwenang dibuktikan dengan SK inpasing; 

9. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan 

nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru 

dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi 

PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

10 Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai 

guru dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
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Persyaratan administrasi di atas didukung dengan 

dokumen administrasi sebagai berikut: 

a.  Daftar Riwayat Hidup. 

b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar. 

Latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita 

memakai blasér. 

c. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah 

dilegalisasi. 

d. Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang 

telah dilegalisasi. 

e. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi. 

f. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah 

dilegalisasi. 

g. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi. 

h. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK. 
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i.  Fotocopy KTP. 

j. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir. 

k. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir 

l.  Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari 

kepala sekolah/madrasah. 

m. Surat Keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit 

pemerintah. 

n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

 Beberapa guru yang berkali-kali diajukan sebagai 

calon kepala sekolah dan belum berhasil, kembali 

mengadu nasib, mencoba lagi peruntungan, dengan 

harapan tidak tetap menjadi calon. 

 Gosis, yang berumur 50 tahun, pangkat IV/a, 

pengalaman mengajar 25 tahun 1 bulan, dan memiliki 

kualifikasi akademik S2/D-IV, pada tahun 2015 ini 
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terpanggil mengikuti seleksi calon kepala sekolah 

kembali, setelah dua kali pencalonan pada tahun 2010 

dan tahun 2012 gagal tidak masuk urutan yang 

dibutuhkan. 

 Pada seleksi tahun 2015 persyaratan adminitratif 

sudah Gosis lengkapi. Curriculum vitae saya tulis tanpa 

ada satu pun yang terlewat. Riwayat pendidikan, riwayat 

pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasi, 

penghargaan, dan data-data lain yang kira-kira 

dibutuhkan saya tuliskan secara rinci. Prestasi dan 

Penghargaan yang pernah diraih, Gosis  tulis secara 

lengkap. 

 Pengalaman kepemimpinan Gosis tulis lengkap dari 

mulai masa sekolah yaitu menjadi Ketua Kelas selama 

SD sampai SMP, pengalaman menjadi pengurus OSIS di 
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SMP, pengurus OSIS selama masa SMA, dan menjadi 

anggota himpunan mahasiswa D2 Seni Rupa UNS. 

Waktu menempuh  S1 Jurusan PKn IKIP PGRI 

Semarang menjadi mahasiswa biasa demikian pula 

disaat menempuh pendidikan Magister di UNTAG 

Semarang.  

 Di masyarakat menjadi ketua RT selama 18 tahun, 

menjadi anggota BPD Desa Penyangkringan Kecamatan 

Weleri selama 2 tahun , menjadi sekretaris MGMP Seni 

Budaya SMP selama 2 periode, menjadi anggota PGRI 

Cabang Gringsing selama 5 tahun , semua itu Gosis 

tuliskan, dengan harapan Dinas Pendidikan melalui 

panitia bisa membaca bahwa bakat sebagai pemimpin 

telah ada pada diri Gosis. 
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 Pengalaman pendidikan yaitu SD Negeri Eromoko 

3, SMP Kristen Eromoko, SMA Kristen Surakarta, D2 

Seni Rupa UNS Surakarta, S1 Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan IKIP PGRI Semarang, dan S2 Jurusan 

Administrasi Pendidikan juga Gosis tulis lengkap dengan 

harapan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Batang mengetahui bahwa saya secara 

akademis telah menempuh masa pendidikan di institusi 

yang menurut penilaian masyarakat qualified. 

 Pengalaman tugas atau kegiatan baik di sekolah 

ataupun di luar sekolah saya tuliskan lengkap. Di sekolah 

Gosis pernah mendapat tugas mulai dari wali kelas, 

ketua panitia kegiatan, kepala urusan  kesiswaan 

sebagai pembina seksi dan sebagai pembina OSIS, 

kepala urusan  kurikulum sebagai seksi evaluasi, seksi 
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penyusun jadwal, menjadi wakasek beberapa  periode. 

Pengalaman di luar sekolah menjadi instruktur kurikulum 

2013  atau nara sumber dalam kegiatan MGMP Seni 

Budaya Kabupaten Batang. Pengalaman tersebut 

memberikan keyakinan diri bahwa pengalaman tersebut 

sudah cukup komprehensif sebagai bekal sebagai kepala 

sekolah. Semua pengalaman berupa administrasi Gosis 

jilid menjadi satu buah fortofolio sebagai salah satu 

persyaratan untuk mengikuti seleksi calon kepala 

sekolah. 

  Pada saat belajar tentang Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional, Peraturan Daerah,  yang berkaitan dengan 

pendidikan dan hal lain yang kira-kira akan ditanyakan 

pada saat tes calon kepala sekolah, Gosis berpikir 
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apakah penguasaan tentang segala pengetahuan ini 

akan bermanfaat pada saat  menjadi kepala sekolah? 

Gosis merasa bahwa yang terpenting dari seorang 

kepala sekolah adalah memiliki kompetensi yang handal 

baik secara pribadi, sosial, manajerial, kewirausahaan 

dan supervisi. Oleh karena itu pada saat rekrutmen 

kepala sekolah seharusnya bukan hanya aspek kognitif 

saja yang dites, akan tetapi harus dibuat tes yang 

mampu mengukur kompetensi-kompetensi kepribadian, 

sosial, manajerial, kewirausahaan dan supervisi tersebut. 

 Tes calon kepala sekolah kali ini hampir sama  

dengan tes-tes calon kepala sekolah sebelumnya. Tes 

aspek kognitif hanya salah satu saja dari tes lainnya yaitu 

studi kasus, tes skolastik tes kepribadian, wawancara . 
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 Dalam rangka memenuhi syarat pembuatan karya 

tulis, Gosis pun membuat karya tulis yang orisinil, yang 

mewakili pemikiran Gosis, berdasar pengalaman-

pengalaman sebagaimana tertulis di dalam curriculum 

vitae. Karya tulis tersebut berjudul. "Tunjangan Sertifikasi 

untuk meningkatkan Profesionalisme Guru ".  

 Puji syukur penulisan berjalan lancar karena apa 

yang ditulis berdasarkan pengalaman yang Gosis alami 

selama ini . 

 Gosis mengikuti tes tersebut dengan seksama dan 

penuh antusias karena tes semacaam ini memang yang 

Gosis harapkan, karena tes macam ini dapat mengukur 

kepribadian, sosial, kewirausahaan, manajerial dan 

supervisi calon kepala sekolah. Walaupun 

keberhasilannya belum diketahui karena jumlah peserta 
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calon kepala sekolah sebanyak 30 orang bakal calon 

kepala sekolah , namun tes ini diharapkan dapat 

menyaring calon kepala sekolah yang memenuhi kriteria 

sebagaimana tercantum dalam PP.13 tahun 2007 

tentang Kompetensi Kepala Sekolah. 

  Setelah semua dijalani, tinggal menunggu hasil. 

Harapannya, salah satu yang lolos tes adalah Gosis. 

Sebagaimana halnya orang lain, Gosispun ingin berubah 

menjadi lebih baik. Dengan kata lain Gosis selalu ingin 

berubah menjadi lebih baik. Untuk mencapai kebaikan 

tersebut Gosis selalu berusaha dan tidak lupa berdo'a. 

Dalam setiap do'a, sebagaimana tuntunannya, Gosis 

memohon dengan jelas permohonan agar Allah 

menjadikan Gosis  kepala sekolah. Pengalaman panjang 

mengajar, melaksanakan tugas tambahan dan 
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beroragnisasi telah mengkristalisasi keinginan kuat 

bagaimana cara mengelola sekolah dengan baik dan 

benar. Dasar ingin mengelola sekolah dengan baik dan 

benar sehingga mampu memajukan pendidikan, 

memajukan sekolah, dan memajukan seluruh warga 

sekolah, Gosis pikir menjadi dasar yang kuat bagi Gosis 

untuk menjadi kepala sekolah yang amanah. 

 Ada yang mengatakan bahwa harapan yang 

berlebihan tidak baik karena akan menyakitkan bila tidak 

kesampaian. Namun bagi Gosis, harapan tersebut harus 

kuat dipanjatkan, walau tetap dasar dari semua harapan 

adalah kebaikan. Bukankah kita selalu ingin menjadi 

lebih baik. Menjadi kepala sekolah adalah keyakinan kita 

bahwa itu adalah kedudukan lebih baik setelah kita 

menjadi guru. Kayakinan tersebut diperjuangkan agar 
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menjadi kenyataan, dengan segala upaya optimal. Do'a 

yang dihati dan yang dipanjatkan mengiringi segala 

usaha. Hasil, adalah urusan-Nya. Do'a pasti didengar 

Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi Dia berhak mengabulkan 

dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk yang kita 

minta, bisa ditunda, atau diganti dengan yang lebih cocok 

buat kita. Dengan keyakinan tersebut hati menjadi 

tenteram dan sejuk. Gosis percaya bahwa Tuhan akan 

memberikan yang terbaik indah pada waktunya 

 Setelah menunggu selama kurang lebih dua tahun 
maka SK Pengangkatan menjadi Kepala Sekolah datang 
juga . Berdasarkan SK Bupati Batang tentang 
Penugasan/Alih Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah 
SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang 
Nomor 821.2/04/2017 tertanggal 01 Pebruari 2017. 
Pelaksanaan pengukuhan dan serah terima jabatan 
Kepala Sekolah pada tanggal 21 April 2017 bertempat di 
Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Batang. Ada 5 (lima) orang termasuk Gosis yang 
mendapatkan SK yakni Ary Tonang, S.Pd, di tempatkan 
di SMP Negeri 3 Reban; Sudiyanto, S.Pd, di tempatkan 



122 
 

di SMP Negeri 4 Blado Satap; Sunarto, S.Pd di 
tempatkan di SMP Negeri 4 Reban Satap; dan Sukisno, 
S.Pd. di tempatkan di SMP Negeri 3 Wonotunggal Satap. 
Kami menyebutnya lima sekawan atau Pendawa Lima. 
Penempatan Kepala Sekolah berdasarkan Surat 
Keputusan tersebut Gosis di tempatkan di SMP Negeri 2 
Bawang .  
 Bersamaan itu pada tanggal 01 April 2017 terbit 

pula SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 823.4/055/2017 

tentang Kenaikkan Pangkat Pegawai Negeri . Terhitung 

tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi 

Pembina Tk I Golonghan Ruang IV/b dalam Jabatan 

Guru Madya angka kredit 697,657 masa kerja golongan 

25 tahun 01 bulan. Sehingga saat pengukuhan dan serah 

terima jabatan  Kepala Sekolah, Gosis adalah 

merupakan satu-satunya Kepala Sekolah yang 

mempunyai Pangkat Golongan IV/b. 

 

 



123 
 

TINGKATKAN KAPASITAS DIRI 

 

 Tanggal 22 Mei 2017 adalah hari yang paling 

bersejarah bagi Gosis , karena hari itu adalah hari untuk 

kegatan Lepas Sambut dengan Kepala SMP Negeri 2 

Bawang yakni Kepala Sekolah lama Bapak Suyatno, 

M.Pd yang akan dimutasi  ke SMP Negeri 1 Pecalungan. 

 Saat lepas sambut tersebut Gosis dihantarkan oleh 

guru dan karyawan SMP Negeri 2 Gringsing. Acara 

sangat sederhana hanya sambutan dari Kepala Sekolah 

Lama dan sambutan Kepala Sekolah yang Baru. Setelah 

acara lepas sambut diadakan perkenalan dengan guru 

dan karyawan SMP Negeri 2 Bawang. 

 Memasuki hari-hari pertama di SMP Negeri 2 

Bawang, yang dilakukan Gosis saat itu adalah 
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menanyakan apakah sudah memiliki lagu Mars SMP. 

Setelah mencari informasi, memang SMP Negeri 2 

Bawang belum memiliki lagu mars. 

 Gebrakan pertama yang Gosis lakukan adalah 

segera mencipta syair dan lagu untuk Mars SMP Negeri 

2 Bawang. Maka pada tanggal 8 Juli 2017 terciptalah 

lagu Mars SMP Negeri 2 Bawang.  

 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 

2 Bawang Nomor 800/74/2017 tentang Penetapan Lagu 

Mars SMP Negeri 2 Bawang  resmi menjadi lagu Mars 

SMP Negeri 2 Bawang.  

Lagu  Mars  ini  dikumandangkan pada setiap hari-

hari penting yang berkaitan dengan dunia pendidikan di 

SMP Negeri 2 Bawang serta di waktu-waktu tertentu 

lainnya sesuai keperluan.  
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 Judul Lagu :   Mars SMP Negeri 2 Bawang 

 Nada Dasar :   D = do 

 Tanda Birama :   4/4 

 Tempo :   Allegro Con Spirit (Gembira) 

 Ciptaan :   Aryatmono Siswadi, S.Pd, MA 

 Deskripsi Lagu :  

Musik mars atau lagu mars adalah komposisi musik dengan 

irama teratur dan kuat.lagu mars biasanya bersifat menggebu-

gebu.  

Lagu mars SMP Negeri 2 Bawang ini tercipta untuk memberi 

semangat bagi peserta didik agar mencintai dan membanggakan 

Sekolahnya. Siswanya memiliki cita-cita yang tinggi, mereka 

menimba ilmu setiap hari agar tertanam ilmu dihati dan 

pikirannya, dan mengikrarkan bersama SMP Negeri 2 Bawang 

selamanya. 

 Tanggal : 8 Juli 2017 
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Gb. 15 Berpose saat lepas sambut di SMP Negeri 2 
Bawang 

 
 Gebrakan yang kedua yang Gosis lakukan pada 

tahun pertama menjabat sebagai kepala sekolah adalah 

mengadakan seminar pendidikan bersama rekan guru 

SMP Negeri 2 Bawang yang memiliki kemampuan untuk 

membuat Karya Ilmiah yaitu Ibu Titiari Hikmawati, S.Pd , 

Bapak Drs. Rahadi dan didukung oleh Kepala Sekolah 

dari SMP Negeri 3 Limpung, SMP Negeri 2 Reban dan 
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SMP Negeri 3 Bandar untuk meningkatkan kapasitas diri. 

Khususnya dalam membuat penelitian karya ilmiah. 

 Seminar PTK dan PTS Gosis lakukan dengan rekan 

rekan untuk meningkatkan kapasitas diri keprofesionalan 

kepala sekolah dan guru dalam rangka mewujudkan 

Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan 

fungsional guru dan angka kreditnya. Sesuai BAB V 

Pasal 11 ayat c.2. a) dan b) mengenai Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, yakni tentang: 

Publikasi Ilmiah: 

a)  publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan 

inovatif pada bidang pendidikan formal; dan 

b)  publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan 

pedoman Guru;  
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 Kegiatan PTK dan PTS dapat diajukan untuk 

kenaikkan pangkat dan jabatan guru setingkat lebih 

tinggi. Bagi Gosis untuk mengusulkan kembali kenaikan 

pangkat dari IV/b ke IV/c.  

 Dalam kegiatan seminar pendidikan Gosis 

mempresentasikan karya ilmiah Peneilian Tindakan 

Sekolah dengan judul “:  Upaya Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Melalui Supervisi Akademik bagi 

Guru di SMP Negeri 2 Bawang Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018” 

 Setelah karya ilmiah diseminarkan selanjutnya 

Gosis memasukkan ke dalam junal Sigap Kabupaten 

Kendal yang sudah ber ISSN Nomor 2088-7760 dan 

telah  terbit pada bulan Oktober 2018 Volume 6 Nomor 

1.. 
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 Semoga dengan adanya seminar laporan penelitian 

tindakan kelas dan laporan tindakan sekolah di SMP 

Negeri 2 Bawang ini dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di SMP Negeri 2 Bawang pada khususnya 

dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Batang pada umumnya. 

  

 

Gb. 16 Berpose bersama peserta seminar 
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SEJARAH HIDUP ARYATMONO SISWADI 

 Kisah hidup Aryatmono 
Siswadi  dimulai saat ia 
dilahirkan pada tanggal 22 
September 1965 dari pasangan 
suami istri yang bernama Kasino 
dan Sri Wiji di desa kecil 
Eromoko Wonogiri Jawa 
Tengah. Aryatmono  kecil 
merupakan anak ketiga dari 
enam saudara, jadi adik dari dua 
kakak laki-laki yakni Aryadi ,  

dan Aryanto menjadi kakak dari tiga adik perempuannya 

yang bernama Aryani, Ayanti dan Ardyanti. Ayahnya 

adalah orang Wonogiri asli, dan kakek-neneknya berasal 

dari desa yang ada di Eromoko. Ayahnya pernah 

menjabat menjadi Kepala Sekolah SD Eromoko 3.  

Pendidikan yang ditempuh Aryatmono ia masuk ke 

sebuah SD tahun 1971 bernama SD Negeri Eromoko 3, 

lalu pada tahun 1977 masuk SMP Kristen Eromoko dan 

menlanjutkan ke SMA Kristen Surakarta pada tahun 1982 

. Karena keterbatasan biaya maka Aryatmono kecil tidak 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi, namun saat itu SMP di 

Kecamatan Eromoko masih membutuhkan tenaga 

mengajar maka Mono kecil mendaftarkan diri menjadi 

guru di SMP Kristen Eromoko menjadi guru Kesenian. 
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Pada tahun kedua tepatnya tahun 1986 mendaftarkan 

diri ke Perguruan Tinggi di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta (UNS) jurusan D2 Seni Rupa , setelah lulus 

tahun 1988 sambil menunggu SK pengangkatan, Gosis 

kecil  menjadi petugas kontrol sebuah perusahaan Bis 

Malam bernama Jadi Mulyo  bertugas di RM Kutosari 

Gringsing, hingga tahun 1990. Tahun 1990 mendapatkan 

SK Pengangkatan di SMP Negeri 3 Jepara mengajar 

Mata Pelajara Kertangkes. Kemudian mutasi ke SMP 

Negeri 2 Gringsing pada tahun 1992 sampai tahun 2017. 

Mulai Tanggal 1 Pebruari 2017 mendapat tugas 

tambahan sebagai Kepala SMP Negeri 2 Bawnag sampai 

sekarang.. 

Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke S-1 

di Perguruan Tinggi Swasta di IKIP PGRI Semarang 

Jurusan PKn. Lulus tahun 2003 Dan pada tahun 2009 

melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Tujuh Belas 

Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Jurusan Administrasi 

Pendidikan. Lulus tahun 2011.  
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