
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM IN HOUSE TRAINING DI SMP 

ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA SEMARANG 

 

Narasumber   : Aproni, S.Pd 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Nama sekolah  : SMP IT Insan Cendekia 

Hari, tanggal  : Juma‟at, 26 April 2019  

Waktu   : 14.00-14.30 WIB 

Peneliti  :Bagaimana sejarah berdirinya SMP IT Insan Cendekia?  

Narasumber :SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Semarang didirikan pada tahun 

2013 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia yang 

bergerak dibidang pendidikan dan telah terakreditasi B. Sejarah awal 

berdirinya SMP Islam Terpadu Insan Cendekia yaitu awal 

didirikannya Taman Kanak-Kanak (TK) kemudian pada tahun 2013-

2014 dirintis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu 

Insan Cendekia Semarang. Pada tahun awal berdirinya yaitu tahun 

2013-2014 berjumlah 27 peserta didik dan dalam pelaksanaan ujian 

masih bergabung dengan sekolah lain dikarenakan belum 

terakreditasi, hingga pada tahun 2017 SMP Islam Terpadu Insan 

Cendekia telah dinyatakan terakteditasi B. Meskipun SMP Islam 

Terpadu Insan Cendekia baru berdiri namun perkembangannya 

semakin pesat hingga saat ini tahun ajaran 2018-2019 total siswa 

berjumlah 198 dan setiap tahunnya akan terus bertambah.  

Peneliti  :Bagaimana keadaan guru, karyawan, dan peserta didik di SMP IT 

Insan Cendekia? 

Narasumber :Keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dikatakan 

baik dimana mereka bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang 

dimiliki, meskipun sebagian besar guru di SMP Islam Terpadu Insan 



 

 
 

Cendekia Semarang belum sertifikasi namun mereka akan tetap 

berupaya meningkatkan kualitasnya.  

Peneliiti  :Apa kurikulum yang diterapkan di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Kurikulum yang diterapkan pada umumnya yaitu kurikulum 2013. 

Disamping itu SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Semarang 

menerapkan kurikulum khas dimana di dalamnya terdapat mata 

pelajaran aswaja, nahwu sorrof, fiqh, aqidah akhlak, tahfidz, dan 

BTQ.  

Peneliti  :Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memotivasi para pendidik 

dan tenaga kependidikan di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Upaya kepala sekolah diantaranya memberikan contoh yang baik 

agar menjadi tauladan bagi guru-guru dan para staf, memberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri diantaranya 

mengikuti MGMP, PPG, pendidikan latihan baik yang diadakan oleh 

internal maupun eksternal sekolah. 

Peneliti    :Bagaimana profesionalisme guru di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Bila mengacu pada guru profesional salah satunya yaitu telah 

tersertifikasi atau saat ini PPG sedangkan untuk sertifikasi dan PPG 

memerlukan persyaratan maka tahapan profesionalisme guru di SMP  

masih menuju dalam artian sedang dalam proses. Dikarenakan belum 

menyeluruh semua guru tersertifikasi dan mengikuti PPG, namun 

untuk menjadi guru profesional tidak hanya berpatokan pada 

kualifikasi itu saja, namun salah satunya dalam menjadikan tenaga 

pendidik di SMP paling tidak harus menempuh pendidikan S1 dan 

mengajar sesuai bidangnya. 

Peneliti  :Apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Untuk menuju profesionalise seorang guru diantara mengikuti 

MGMP, PPG, adapun upaya yang dilakukan diantaranya 

menganjurkan kepada semua guru untuk masuk ke dapodik dan 

selama masuk di dapodik harus aktif di MGMP, dan memberikan 



 

 
 

kesempatan kepada guru untuk mengikuti tes sebagai peluang 

mengikuti PPG dan memfasilitasi dalam hal pemberkasan. Selain itu 

pula upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru seperti yang 

dijelaskan sebelumnya yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengikuti pengembangan profesi melalui pelatihan, diklat, 

bahkan yang saat ini berlangsung yaitu program in house training.  

Peneliti :Apakah in house training sudah pernah diterapkan sebagai upaya 

meningkatkan profesionalisme guru di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Untuk program in house training sudah terselenggara 2 kali, karena 

untuk penerapan program ini masih bersifat baru dikarenakan 

sebelumnya tidak menggunakan istilah in house training melainkan 

berupa pelatihan, diklat, adapun yang pernah terlaksana diantaranya 

tentang penggunaan media komputer, e-rapot, e-unduh, dan setiap 

tahunnya ada peningkatan dan rutin mengadakan pelatihan. Adapun 

pelaksanaan in house training berdasarkan atas analisis kebutuhan 

guru-guru.  

Peneliti  :Apa saja faktor yang mendasari perlu dilaksanakannya program in 

house training di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Terkait pelaksanaan in house training bertepatan dengan tahun 

ajaran baru dimana untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam 

kususnya yang berciri khusus belum pernah dibicarakan bersama 

dimana pelaksanaannya masih mengikuti pola MTs padahal 

seharusnya memiliki target sendiri, dengan demikian perlu 

diadakannya program in house training ini agar guru dapat 

memahami tupoksinya dengan baik antara mata pelajaran PAI dan 

mata pelajaran agama berciri khas.  

Peneliti  :Bagaimana partisipasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

pelaksanaan program in house training? 

Narasumber :Partisipasi guru-guru terkait pelaksanaan in house training sangat 

antusias, dikarenakan kegiatan ini adalah merupakan suatu upaya 

sebagai pengembangan bagi guru-guru, meskipun ada sebagian guru 



 

 
 

yang memang tidak dapat hadir dan  mengikuti dikarenakan ada 

suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Namun sejauh ini para guru 

antusias akan terlaksananya kegiatan in house training. 

Peneliti :Bagaimana profesionalisme guru sebelum dan setelah mengikuti in 

house training di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Tentu ada perubahan perbaikan setelah mengikuti in house training, 

dengan demikian maka guru akan semakin terfokus dalam 

memberikan materi pelajaran khususnya mata pelajaran yang berciri 

khusus, sedangkan sebelumnya guru hanya menyampaikan materi 

sesuai dengan buku pegangan, namun setelah mengikuti in house 

training guru memiliki pengetahuan tambahan mampu membuat KD 

sendiri, membuat RPP dan memiliki capaian tersendiri  dengan 

demikian mak aitu akan meningkatkan profesionalisme mereka 

sebagai guru PAI.  

Peneliti  :Bagaimana implikasi penerapan program in house training dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di smp IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Pada kegiatan in house training sebelumnya membahas mengenai 

sarana dan prasarana diamana membahas mengenai kebutuhan-

kebutuhan sekolah maka dalam pelaksanaannya mengikut sertakan 

yayasan, dengan diadakannya in house training itu maka yayasan 

mengetahui kebutuhan sekolah, maka sedikit demi sedikit  sarpras 

dapat terpenuhi, yang pada awalnya gedung digunakan untuk TK 

akhirnya digunakan untuk SMP, dalam hal demikian banyak yang 

diketahui dari narasumber, dengan demikian pula dengan in house 

training kali ini di harapkan implikasinya terhadap guru-guru yang 

awalnya terkendala dalam pengajaran nantinya akan terfokus dan 

sesuai dengan RPP yang telah di buat dalam pelahksanaan in house 

training.  

Peneliti  :Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaanan program in house 

training di SMP IT Insan Cendekia?   



 

 
 

Narasumber :Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu EDS (evaluasi Diri 

Sekolah), dari evaluasi tersebut kita bisa mengetahui dalam hal apa 

yang dirasakan masih kurang atau hambatan yang dialami. Setelah 

itu faktor kedua yaitu minat untuk meningkatkan keadaan yang yang 

tadinya kurang menjadi terpenuhi, selanjutnya motivasi dari para 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk senantiasa meningkatkan 

kinerjanya. 

Peneliti  :Apa saja faktor penghambat dalam  pelaksanaanan program in 

house training di SMP IT Insan Cendekia? Dan bagaimana solusi 

dalam mengatasi hambatan yang terjadi? 

Narasumber :Yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan in house training 

diantara terkait dengan pendanaan karena sekolah sudah memiliki 

anggaran namun dalam penggunakaan anggaran terkadang yayasan 

juga memiliki kebutuhan yang lain jadi dalam hal ini menjadikan 

sebuah hambatan. Solusinya bila sekolah tidak mendapatkan 

anggaran dari yayasan maka sekolah berusaha mencari sponsor atau 

kerja sama, contoh sebelumnya dalam pelatihan e-unduh sekolah 

bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, lalu 

pelaksanaan in house training ini juga bekerja sama pula dengan 

mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang selaku peneliti 

dalam kegiatan ini.  

Peneliti  Bagaimana tindak lanjut setelah terlaksananya program in house 

training ?  

Narasumber :Setelah terlaksananya in house training nantinya akan ada follow up 

dimana nantinya guru-guru dalam pembuatan RPP sudah benar 

sesuai dengan hasil kegiatan yang diharapkan, setelah benar dalam 

pembuatan RPP selanjutnya bagaimana dalam pengajarannya.  

Peneliti  :Pesan kesan untuk para guru nantinya agar senantiasa meningkatkan 

kinerja dan profesionalismenya? 

Narasumber :Hendaknya dalam melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, apabila 

kita ikhlas maka segala sesuatunya akan bernilai nilai ibadah.  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM IN HOUSE TRAINING DI SMP 

ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA SEMARANG 

 

Narasumber  : H.M. Faojin, M.Ag., M.Pd.  

Jabatan  : Pemateri Pelatihan (Trainer)  

Hari, tanggal   : Jum‟at, 26 April 2019 

Waktu   : 12.30-13.00 WIB 

Peneliti  :Apa jabatan bapak/ibu saat ini? 

Narasumber  :Pengawas pendidikan agama Islam SMP kota Semarang 

Peneliti :Apa saja peran dan tanggung jawab trainer?  

Narasumber :Peran dan tanggung jawan seorang trainer dalam terlaksananya 

pelatihan yaitu mendesai rencana kegiatan melaksanakan proses, 

dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan. 

Peneliti :Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh trainer? 

Narasumber :Kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dengan 

mengikuti perkembangan pelatihan yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Peneliti :Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan in house training 

di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :dalam kegiatan in house training bervariasi yang mencakup 

metode ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas individu, problem 

solving, penugasan (resitation) dan pelatihan (riil) dengan 

pendampingan yang intensif dari tutor secara partisipatif, apresiasi 

produk, dan feedback. 

Peneliti :Apa tujuan dan manfaat dilaksanakannya in house training? 

Narasumber :tujuan dan manfaat yang diharapkan pada kegiatan in house 

training kali ini yaitu pertama guru dapat menyusun kurikulum 

khas, lalu mengembangkan dengan membuat KI dan KD dan dapat 

membuat RPP.  



 

 
 

Peneliti  :Bagaimana indikator suatu pelaksanaan program in house training 

dikatakan berhasil? 

Narasumber :Pelatihan dikatan berhasil apabila sesuai rencana pelaksanaan 

sesuai dengan program yang dibuat dan hasil produk yang 

dihasilkan oleh peserta.  

Peneliti :Apa saja faktor pendukung pelaksanaan program in house training?  

Narasumber :faktor pendukung diantaranya kebijakan sarana prasarana, 

kesiapan peserta pelatihan dan trainer.  

Peneliti  :apa saja faktor penghambat program in house training ? dan 

bagimana solusinya? 

Narasumber :faktor penghambat diantaranya terkait pemateri dalam pelaksanaan 

in house training, agar nantinya bisa melengkapi dan menambah 

narasumber pelatihan. 

Peneliti :bagaimana harapan kedepannya terkait pelaksanaan program in 

house training? 

Narasumber :harapan kedepan pelaksanaan iht dilakukan minimal 1 tahun sekali 

untuk merefresh dan menambah wawasan dari para guru dalam 

melaksanakan tugas. 

Peneliti :bagaimana implikasi pelaksanaan program in house training? 

Narasumber :adapun implikasi pelaksanaan program in house training yaitu 

berdampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini adalah etos 

kerja para tenaga pendidik (guru) disekolah swasta semakin kreatif 

dan inovatif salah satunya dalam pengembangan dan inovasi 

kurikulumnya dengan membuat berbagai program unggulan untuk 

menjadikan sekolah tersebut berkualitas. 

Peneliti  :bagaimana pesan kesan bagi para guru untuk senantiasa 

meningkatkan profesionalismenya? 

Narasumber :Kesan pesan untuk guru , jadi guru pembelajar yang selalu belajar 

dan mengikuti perkembangan zaman mangikuti tuntutan 

pendidikan. 

 



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 3 

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM IN HOUSE TRAINING DI SMP 

ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA SEMARANG 

 

Narasumber  : Solikin, S.Pd 

Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam  

Nama sekolah  : SMP IT Insan Cendekia 

Hari, tanggal  : Sabtu, 27April 2019  

Waktu   : 12.30-13.00 WIB 

Peneliti :Apa saja metode pembelajaran yang diterapkan guru PAI di SMP  IT 

Insan Cendekia? 

Narasumber: untuk guru PAI dalam menerapkan model pembelajaran bervariasi 

agar tidak monoton tentu disesuaikan dengam materi pembahasan, 

adapun diantaranya  menggunakan metode demonstrasi, ceramah, 

diskusi, metode make a match, dan untuk medianya menggunakan 

media LCD Proyektor.  

Peneliti  :Apa saja masalah yang dialami guru saat mengajar?  

Narasumber :Hambatannya memang dari faktor latar belakang sekolah peserta 

didik sebelumnya dari SD umum yang memang tidak berbasis Islam 

memang seDikit sulit menerima mata pelajaran PAI terlebih dengan 

tambahan mapel kurikulum khas. 

Peneliti  :Apa saja upaya bapak/ibu dalam meningkatkan profesionalisme guru 

di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Salah satu upaya yaitu dengan mengikuti program in house training 

yang diadakan pada kesempatan kali ini, selain itu pula guru 

senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dalam mengajar. 

Peneliti  :Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 

diadakan di sekolah  maupun luar sekolah? 

Narasumber :Untuk pelatihan di luar sekolah diantaranya pelatihan K13 yang 

diadakan di SMP 5, dan pelatihan yang diadakan di sekolah 



 

 
 

diantaranya e-unduh,  e-raport, dan masih banyak lagi dimana tentu 

pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan sekolah. Untuk diklat belum 

pernah karena jenjang dalam pelaksanaan mengikuti diklat paling 

tidak sudah diterima CPNS atau sertifikasi.Pernah melakukan 

pelatihan terkait k13 pada tahuan ajaran 2017-2018 di SMP 5, dari 

guru PAI sendiri mengirimkan 5 guru, dan bahasannya pula seputar 

mapel PAI karena mengikuti dinas, untuk kurikulum muatan lokal 

itu ke internal sekolah masing-masing. 

Peneliti  :Apa saja bentuk pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah 

bapak/ibu terima? 

Narasumber :Pelatihan yang pernah dilaksanakan di sekolah bersifat global 

diantaranya berupa seminar pembuatan RPP, pengembangan 

pembelajaran berbasis e-unduh, e-raport sudah diterapkan.  

Peneliti  :Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan dilaksanakannya program 

in house training di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Denagn diadakannya in house training sangat bermanfaat karena 

sebagai guru PAI sendiri tau akan serancuan RPP selama 

pembelajaran PAI dan mata pelajaran ciri khas , kalau kita tidak 

mengikuti in house training kemarin maka pelajaran yang diterapkan 

di SMP tidak akan maju, karena hanya mengacu pada mapel masing-

masing seperti dalam mapel PAI kita mengacu pada dinas namun 

pelajaran mulok di dinas tidak ada sedang mapel PAI sudah 

mencakup semua jika tidak di bedah di iht tentu akan rancu, dengan 

kegiatan in hpuse training  kita perbaiki bersama menjadi kurikulum 

muatan lokal yang memang mempunyai tujuan masing-masing.  

Peneliti  :Bagaimana sistem pelaksanaan in house training di SMP IT Insan 

Cendekia?  

Narasumber :Untuk pelaksanaan tentu nantinya akan ada tindak lanjut dimana 

para guru ditugaskan menyusun RPP terkait mata pelajaran 

kurikulum khas dan itu menjadi acuan guru-guru untuk pembelajaran 

kedepan, dan tentunya semua berjenjang. 



 

 
 

Peneliti  :Bagaimana implikasi penerapan program in house training dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Terkait pelaksanaan in house training mengenai mata pelajaran PAI 

kurikulum khas memang dampaknya belum dirasakan secara 

langsung namun dari kegiatan tersebut guru mendapatkan 

pengetahuan dimana pada mata pelajaran khas memiliki ciri 

tersendiri memiliki RPP tersendiri. Dampak positif yang diakibatkan 

oleh terlaksannya program in house training adalah etos kerja para 

tenaga pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam disekolah 

swasta semakin kreatif dan inovatif salah satunya dalam 

pengembangan dan menginovasi kurikulum khas dengan membuat 

berbagai program unggulan untuk menjadikan sekolah tersebut 

berkualitas dan unggul.  

Peneliti  :Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program in house 

training di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Faktor pendukung pelaksanaan in house  training berdasarkan atas 

mapel ciri khusus yang jumlahnya banyak, maka salah satu faktor 

pendukung terlaksanya iht adalah hal tersebut, lalu karena mapel ciri 

khus nantinya diharapkan untuk menjadi program unggulan dan itu 

menjadi faktor pendukung untuk guru khususnya yang mengampu 

mapel khusus.  

Peneliti  :Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program in house 

training di SMP IT Insan Cendekia? Dan bagaimana solusi dalam 

mengatasi hambatan yang terjadi?  

Narasumber :Faktor penghambat diantaranya administrasi dari pendidikan sendiri 

tidak hanya di PAI namun semua mapel semisal dampak dari 

perubahan kurikulum menjadi penghabat, kemudian di pukul rata 

antara sekolah di kota dan di kampung padahal dalam K13 ada 

ketentuan mengenai tersedianya minimal setiap ruangan harus 

terpenuhi semisal proyektor LCD, dll . padahal tidak semua sekolah 

mampu menerapkan itu semua. 



 

 
 

Peneliti  :Apakah program in house training ini sudah tepat diterapkan pada 

guru-guru di SMP IT Insan Cendekia?  

Narasumber :Penerapan PAI pada umumnya mencakup umum, namun pada 

pembahasan kali ini terfokus pada mapel ciri khas. Dengan diadakan 

in house training dirasakan sudah tepat dan sangat perlu untuk 

diterapkan.  

Peneliti  : Bagaimana harapan kedepan bapak/ibu setelah mengikuti program 

in house training di SMP IT Insan Cendekia? 

Narasumber :Harapannya untuk pelaksanaan in house training tidak berhenti 

sampai disini saja, karena memang harus ada tindak lanjut, kemudian 

untuk kedepannya dengan inovasi konsep yang berbeda agar para 

peserta tidak jenuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM IN HOUSE TRAINING DI SMP 

ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA SEMARANG 

Pedoman dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data berupa catatan 

atau gambaran yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya: 

1. Profil lembaga  

2. Sarana dan prasarana  

3. Rumusan visi misi  

4. Struktur organisasi  

5. Data kepala sekolah  

6. Data tenaga pendidik dan tenaga kepandidikan  

7. Data siswa  

8. Foto kegiatan in house training 

9. Foto  kegiatan wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM IN HOUSE TRAINING DI SMP 

ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA SEMARANG  

Pedoman observasi ini dilakukan untuk memperoleh data berupa catatan 

atau gambaran yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya:  

1. Observasi keadaan fisik/non fisik SMP IT Insan Cendekia 

2. Observasi suasana lingkungan SMP IT Insan Cendekia 

3. Observasi sarana dan prasarana SMP IT Insan Cendekia 

4. Observasi kepala sekolah SMP IT Insan Cendekia 

5. Observasi guru tenaga pendidik dan kependidikan SMP IT Insan Cendekia 

6. Observasi peserta didik SMP IT Insan Cendekia 

7. Observasi kegiatan in house training di SMP IT Insan Cendekia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sambutan Kepala Sekolah Sekaligus Pembukaan In House Training di SMP Islam 

Terpadu Insan Cendekia Semarang 

 

Penyampaian Materi In House Training Oleh Trainer 



 

 
 

 

Suasana Berlangsungnya In House Training di SMP Islam Terpadu Insan 

Cendekia Semarang 

 

Pengarahan dan Bimbingan Peserta Pelatihan Oleh Trainer 



 

 
 

 

Wawancara Bersama Bapak M. Faojin, M.Pd Selaku Trainer Pada Kegiatan In 

House Training 

 

Wawancara Bersama Bapak Aproni, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMP Islam 

Terpadu Insan Cendekia Semarang 



 

 
 

 

Proses Penyampaian Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Peserta 

Pelatihan 

 

Foto Bersama Trainer dan Peserta In House Training 

 



 

 
 

 

Foto Bersama Trainer, Peserta In House Training dan Peneliti 

 

Kondisi Tampak Depan SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Semarang 
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