
WAWANCARA EXCLUSIVE
DENGAN Drs. BAMBANG SETYONO SEBAGAI

PEMENANG PERTAMA GURU TELADAN
SEKABUPATEN CIAMIS

SEBAGAI TENAGA PENDIDIK DI
SMA NEGERI 1 CIAMIS

Pertanyaan : Apa yang anda rasakan setelah anda terpilih sebagai Guru Teladan
tingkat kabupaten ?

Jawaban : alhamdulilah berkat dukungan semua pihak, kepala sekolah rekan
rekan dan sbagainya termasuk siswa bisa berhasil menjadi juara.

Pertanyaan : Apakah Aanda merasa ada beban menjadi seorang guru teladan ?
Jawaban : tidak, tetapi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk

Berbuat lebih baik lagi

Pertanyaan : Langkah apa yang akan anda lakukan sebagai seorang guru teladan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempat Sdr. Mengajar
atau lebih luasnya lagi di Kabupaten Ciamis ?

Jawaban : melakukan inovasi inovasi baru dalam bidang pengajaran agar KBM
bisa berjalan dengan baik dan siswa senang untuk belajar.

Pertanyaan : Apa yang Bp. Lihat tentang tenaga pengajar di SMA Negeri 1 ciamis
berkaitan dengan kinerjanya ?

Jawaban : semua baik dan kompak, bahkan saya jadi juara guru teladan
sekabupaten ciamis ini, berkat dorongan dan dukungan dai semua
rekan rekan

Pertanyaan : Apa komentar anda tentang SKM yang menggunakan sistim SKS dan
Moving Class ?

Jawaban : Dengan sistim SKS siswa akan dirangsang untuk menjadi mandiri, dan
bersaing dengan teman temannya dalam hal prestasi bahkan bila
siswanya pandai dia akan bisa menyelesaikan sekolahnya kurang dari
tiga (3) tahun. Jelawsnya progam SKM ini sangat baik untuk
peningkatan prestasi siswa.

Pertanyaan : Sebagai penutup, dukungan apa yang bapak rasakan atau yang
diberikan oleh Bp. Kepala sekolah

Jawaban : Kepala sekolah selalu memberi dukungan dan motivasi kepada semua
guru untuk maju (berprestasi) bahkan kepala sekolah mendorong
semua guru agar menguasai ICT. Dukungan yang sangat besar
diperlihatkan oleh beliau ketika harus menandatangani berkas berkas
untuk pengusulan guru berprestasi, belaiau memaksakan datang ke
Ciamis wlaupun dalam keadaan sakit
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