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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

1. Tahun berapa sekolah ini berdiri ? 

2. Berapa rombel dalam tiap angkatannya?Berapa jumlah siswa tiap 

kelasnya? 

3. Bagaimana fasilitas PAI dalam menunjang kegiatan pembelajaran? 

4. Bagaimana dengan prestasi siswa/siswi disekolah khususnya bidang 

keagamaan? 

5. Bagaimana profesionalitas guru PAI di sekolah? 

6. Bagaimana intensitas kunjungan pengawas PAI kesekolah ? 

7. Bagaimana kinerja pengawas PAI dalam meningkatkan profesionaitas 

guru? 

8. Bagaimana hubungan Kepala sekolah dengan pengawas PAI dalam 

meningkakan profesionalitas guru? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PAI 

1. Sudah berapa lama mengajar bidang studi PAI? 

2. Bagaimana kinerja pengawas PAI dalam pembinaan guru PAI? 

3. Bagaimana teknin yang dilakukan oleh pengawas PAI dalam membina 

profesionalitas guru? 

4. Sebelum mensupervisi adakah jadwal atau pemberitahuan terlebih dahulu? 

5. Bagaimana bentuk supervisi yang dilaksanakan pengawas PAI di sekolah?  

6. Bagaimana pelaksanaan MGMP PAI selama ini? 

7. Adakah konsultasi diluar jam pelajaran dengan pengawas PAI dalam 

meningkatkan profesionalitas guru? 

8. Pentingkah keberadaan pengawas ebagai supervaisor dalam meningkatkan 

profesioalitas guru? 

9. Adakah kendala dilapangan dalam proses belajar mengajar di sekolah dan 

bagaimana menyikapinya? 

10. Bagaimana menurut pendapat ibu tentang kepengawasaan saat ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGAWAS 

1. Bagaimana Profesionalitas guru PAI SMP yang ada di kabupaten 

Manokwari? 

2. Bagaimana teknik-teknik supervisi yang dilaksaakan pengawas PAI dalam 

pembinaan profesionalitas guru? 

3. Bagaimana pelaksanaan supervisi kunjungan kelas yang dilakukan oleh 

pengawas? 

4. Bagaimana jadwal kinjungan yang dilakukan pengawas PAI kemasing-

masing sekolah dalam pembinaan profesionalitas guru? 

5. Bagaimana konsultasi yang pengawas lakukan dalam rangka pembinaan 

profesionalitas guru? 

6. Bagaimana Proses yang dilakukan oleh pengawas PAI dalam pembinaan 

profesionalitas guru? 

7. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pengawas dalam 

meningkatkan profesionalitas guru? 

8. Bagaimana pelaksanaan MGMP di kabupaten Manokwari saat ini? 

9. Adakah kendala yang menjadi penghambat pengawas dalam pembinaan 

profesionalitas gunu dan bagaimana menyikapinya? 

 

 

 

 

 

 



Nama

labatan

Lokasi

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PAl

: Quraisiah.H.A Fader. S.Pdi,M.Mpd

: GuruPAI

: SMPN 1 Manokwari

No Pertanyaan lawaban

1. Sudah berapa lama ibu mengajar Kurang lebih 12 Tahun

bidang studi pendidikan agama

Islam ?

2. Bagaimana kinerja pengawas Kinerja pengawas PAI dalam pembinaan,

PAl selama ini dalam membina penilaian dan pengawasaan sudah lebih dari

ibu ? cukup walaupun belum maksimal, mungkin

karena sekolah dan guru PAl bukan hanya kami

yang diperhatikan masih nanyak sekolah-sekolah

diluar kota yang masih butuh pengawasaan,

pembinaan dalam hal meningkatkan

profesionalitas para guru PAI.

3. Bagaimana teknik yang Selama ini teknik yang biasa di dahulukan adalah

dilakukan oleh pengawas PAl supervisi administrasi diantaranya memeriksa

dalam pembinaan profesionalitas perangkat pembelajaran mulai dari KKM,

ibu? Silabus, RPP, Prota, Prosem, metode



pembelajaran dan media yang digunakan dan

dilanjutkan supervisi kelas.

4. Sebelum mensupervisi adakah

jadwal atau pemberitahuan ke

Ada, selama ill1 sebelum mensuperv1s1 ada

pemberitahuan baik lewat surat ke pihak sekolah

sekolah ibu yang ditentukan oleh dalam hal ini Kepala Sekolah dan pemberitahuan

pengawas PAI ?

5. Bagaimana bentuk supervisi

yang dilaksanakan pengawas

PAl di sekolah ibu ?

via telepon kepada kami guru PAl.

Selama 1m bentuk supervlsl yang dilakukan

adalah supervisi administrasi dan supervisi kelas

atau observasi kelas.

6. Bagaimana pelaksanaan MGMP Pelaksanaan MGMP SMP kabupaten Manokwari

di tempat Ibu ?

7. Adakah konsuitasi diluar jam

selama ini berjalan Iancar walaupun hams tertatih

tatih dengan dana yang sangat minim dan bahkan

dana pribadi untuk traspor,tapi tidak jadi kendala

untuk hadir di dalam MGPM yang sudah di

jadwalkan .

Ada, biasanya kami berkonsultasi bertemu

pelajaran dengan Pengawas PAI Iangsung di Iuar jam pelajaran atau bertemu di

dalam meningkatkan

profesionalitas gtml ?

8. Pentingkah keberadaan

Pengawas sebagai supervisor

dalam meningkatkan

profesionalitas ibu ?

9. Adakah kendala di Iapangan

kantor pengawas atau Iewat telepun dan WA PAI

kabupaten Manokwari.

Sangat Penting karena bagi Kami , pengawas

bukan saja sebagai atasan tapi juga sebagai patner

dalam meningkatkan profesionalitas dalam

pengawasaan, pembinaan dan penilaian apalagi

gtIfU yang sudah tersertifikasi.

Ada terutama fasilitas PAI yang belum ada



dalam proses be1ajar mengajar di diantaranya Lab PAl, musho1a, buku pegangan

seko1ah ibu dan bagaimana siswa dan buku pegangan gum tapi se1ama ini

menyikapinya ? masih bisa diatasi dan tidak menghambat proses

be1ajar mengajar karena a1asan tersebut.Untuk

menyikapi dan mengatasi kenda1a tersebur kami

pihak guru se1alu berkoordinasi dengan pihak
.

sekolah terutama kepala seko1ah dan pengawas

PAl Juga rekan guru yang ada di Kabupaten

Manokwari 1ewat MGPM untuk menye1esaikan

kenda1a yang kami hadapi.

10. Bagaimana menumt pendapat Kepengawasaan pada saat beIjalan seperti yang

ibu tentang kepengawasaan saat diharapkan peran dan kineIja pengawas saat ini

ini? sangat menduklmg kami apa1agi pada saat kami

pemberkasan sertififkasi yang di awasi langsung

oleh pengawas baik dalam penilaian perangkat

maupun peni1aian kinerja.

Manokwari, Rabu I,Pebruari 2017

Guru PAl SMPN 1 Manokwari

NIP. 196502032003122001



Nama

Jabatan

Lokasi

No Pertanyaan

HAS~WAWANCARA DENGAN GURU PAl

: Maisaroh. S.Ag M.Pd.I

: GuruPAI

: SMPN 3 Manokwari

Jawaban

1. Sudah berapa lama ibu mengajar Kurang lebih 10 Tahun dari mulai honor sampai

bidang studi pendidikan agama PNS

Islam di SMPN 3?

2. Bagaimana kinerja pengawas Selama ini, Kinerja pengawas PAl dalam berbagai

PAl selama ini dalam membina aspek sudah bagus baik dalam pembinaan,

ibu ? penilaian dan pengawasaan sudah lebih dari cukup

karena sekolah kami ada di dalam kota dan tidak

jauh dan kantor Kementrian Agama yang ada di

Kabupaten manokwari akan tetapi belum

maksimal karena pengawas PAI SMP hanya satu

orang, mungkin karena sekolah dan guru PAI

bukan hanya kami yang diperhatikan masih

nanyak sekolah-sekolah diluar kota yang masih

butuh pengawasaan ,pembinaan dalam hal

meningkatkan profesionalitas para guru PAI.

3. Bagaimana teknik yang

dilakukan oleh pengawas PAl

Selama ini teknik yang biasa di dahulukan adalah

superVlSl administrasi diantaranya memeriksa

dalam pembinaan profesionalitas perangkat pembelajaran mulai dari KKM, Silabus,
,

ibu? RPP, Prota, Prosem, metode pembe1ajaran dan



media yang digunakan dan dilanjutkan supervisi

kelas.

4. Sebelum mensupervisi adakah Ada pemberitahuan baik lewat surat ke pihak

jadwal atau pemberitahuan ke sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah dan

sekolah ibu yang ditentukan oleh pemberitahuan via telepon kepada guru PAl

pengawas PAl? bahwa ada kunjungan pengawas kesekolah dalam

rangka kunjungan ketja pembinaan dan

pengawasan atau pemeriksaan perangkat mengajar

mulai dari silabus, RPP, Prota, Prosem, Jurnal dan

media pembelajaran yang digunakan.

5. Bagaimana bentuk supervisi Bentuk supervisi yang dilakukan adalah supervisi

yang dilaksanakan pengawas administrasi dan supervisi kelas atau observasi

PAl di sekolah ibu ? kelas (kunjungan kelas ).

7. Adakah konsultasi diluar jam Ada, biasanya kami berkonsultasi bertemu

pelajaran dengan Pengawas PAl langsung di Iuar jam pelajaran atau bertemu di

dalam meningkatkan kantor pengawas atau lewat telepun dan WA PAI

6. Bagaimana pelaksanaan MGMP Pelaksanaan MGMP SMP kabupaten Manokwari

di tempat Ibu ? selama ini berjalan biasa dilakukan sebulan sekali,

MGMP biasanya diadakan roling dari sekolah

yang satu ke sekolah yang lain bahkan sekali -kali

diadakan di Aula Kemenag, biasanya membahas

perangkat juga soal ulangan tengah semester dan

akhir semester juga VAS kelas XI.

profesionalitas guru ? kabupaten Manokwari.



8. Pentingkah keberadaan

Pengawas sebagai supervisor

dalam meningkatkan

profesionalitas Ibu ?

Keberadaan pengawas sangat penting dalam

pengawasan, pembinaan dan arahsan dalam

supervisi, terutama ketika akan pemberkasan

sertifikasi pengawas sangat membantu dalam

proses pemberkasan apa yang diperlukan selalu

.
diberitahukan .terlebih dahulu.Adapun dalam

9. Adakah kendala di lapangan

meningkatkan profesionalitas pengawas selalu

memberikan arahan dan buinaan baik lewat

supervisi maupunMGMP.

Ada, karena kurangnya fasilitas PAl, baik Lab

dalam proses belajar mengajar di PAl, mushola untuk praktek,dan juga buku

10.

sekolah ibu dan bagaimana

menyikapinya ?

Bagaimana menurut pendapat

pegangan siswa dan guru yang jadi kendala akan

tetapi, masih bisa diatasi dan tidak menghambat

proses belajar mengaJar karena alasan

tersebut.Untuk menyikapi kendala tersebur kami

pihak guru selalu berkoordinasi dengan pihak

sekolah terutama kepala sekolah dan pengawas

PAl Juga rekan guru yang ada di Kabupaten

Manokwari lewat MGPM untuk menyelesaikan

kendala yang kami hadapi.

Kepengawasaan pada saat berjalan seperti yang

ibu tentang kepengawasaan saat diharapkan peran dan kinerja pengawas saat ini

ini ? sangat mendukung karni apalagi pada saat kami

pemberkasan sertifitkasi yang di awasi langsung



oleh pengawas baik dalam penilaian perangkat

maupun penilaian kinerja.

Manokwari, Kamis 2,Pebruari 2017

I SMPN 3 Manokwari

lW
~

Maisar h. S.Ag M.Pd.I

NIP. 1 704232005012005



Nama

Jabatan

Lokasi

Hari/Tanggal

RASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH

: Debora Paisei, S.Pd

: Kepala Sekolah SMPN 1. Manokwari

: SMPN 1 Manokwari

: Rabu,l Februari 2017

No Pertanyaan Jawaban

1. Tahun berapa sekolah ini berdiri ? Sekolah ini didirikan pada zaman penjajahan

Belanda. Digedung 1m diselenggarakan

pendidikanMULO yang diperuntukan bagi anak-

anak Belanda yang tinggal di Manokwari,dari

tahun 1955 sampa1 1962.pada tahun 1963

sekolah ini mengalarni penegrian dengan nama

SMP Negeri Manokwari.dan pada tahun 1984 di

kukuhkan menjadi SMPN 1 Manokwari sampai

sekarang.

2. Berapa Rombel dalam tiap

angkatannya? Berapajumlah

siswa ditiap kelasnya?

3. Bagaimana fasilitas PAl dalam

menunjang kegiatan belajar

mengajar?

Dua puluh lima Rombel terdiri dari empat puluh

atau tiga puluh delapan siswa di setiap kelasnya.

Fasilitas PAl dalam hal ini sarana dan prasarana

belum lengkap diantaranya belum adanya Lab

PAl, Mushola, media pembelajaran masih minim

juga buku-buku penunjang mata pelajaran PAI



masih kurang.Tetapi dengan Fasilitas yang

terbatas proses belajar mengajar masih tetap

berjalan dengan efektif

4. Bagaimana dengan prestasi Prestasi siswa/siswi dalam keagamaan terhitung

siswa/siswi disekolah khususnya baik di bidang akademiknya maupun eksta
.

bidang keagamaan ? kurikulemya. Dalam kegiatan lomba Amaliah

romadhan yang diadakan oleh Kementrian

Agama Kabupaten Maokwari selalu menjadi

juara, terbukti dengan banyaknya piala-piala di

sekolah.

5. Bagaimana profesionalitas guru

PAl di sekolah ?

6. Bagaimana intensitas kunjungan

pengawas PAl kesekolah ?

7. Bagimana Kinerja pengawas

PAI dalam meningkatkan

profesionalitas guru ?

Profesionalitas guru PAl di sekolah sudah cukup

bagus, baik dibidang akademik, kompetensi,

kinerja juga pengabdiannya, karena guru PAI

sudah tersertifikasi dan sudah lama mengabdi

dari honor sampal PNS sehingga lebih

profesional.

Kunjungan pengawas PAl biasanya tiga bulan

sekali bahkan kalau ada ulangan semester atau

akhir semester bahkan VAS selalu datang untuk

memeriksa jalannya kegiatan tersebut di sekolah.

Kinerja pengawas PAl dalam pengawasan,

pembinaan dan penilaian guru PAl salah satunya

untuk meningkatkan profesionalitas guru cukup

banyak membantu sehingga guru PAl tidak



8. Bagaimana hubungan kepala

sekolah dengan pengawas PAI

dalam meningkatkan

profesionalitas guru?

tertinggal apalagi guru yang sudab tersertifikasi

dituntut untuk profesional.

Pengawas PAl yang berkunjung kesekolah dalam

melaksanakan tugasnya untuk pembinaan,

penilaian serta peningkatan profesionalitas guru

~

berjalan dengan baik adanya komunikasi , araban

dan hubungan antara pihak sekolah dengan

pengawas PAL

Manokwari, 1 Februari 2017

Kepala SMP Negeri 1 Manokwari

Debor.SS.Pd

NIP. 195809141981112001



Nama

Jabatan

Lokasi

HASIL WAWANCARADENGAN GURU PAl

: Nurhayati Ipa Sangaji, S.Pd.I

: GuruPAI

: SMPN 1 Manokwari

No Pertanyaan Jawaban

1. Sudah berapa lama ibu mengajar Kurang lebih 11 Tahun

bidang studi pendidikan agama

Islam ?

2. Bagaimana kinerja pengawas Kinerja pengawas PAI dalam pembinaan ,

PAI selama ini dalam membina penilaian dan pengawasaan sudah lebih dari

ibu ? cukup walaupun belum maksimal, mungkin

karena sekolah dan guru PAI bukan hanya kami

yang diperhatikan masih banyak sekolah-sekolah

diluar kota yang masih butuh pengawasaan,

pembinaan dalam hal meningkatkan

profesionalitas para guru PAI.

3. Bagaimana teknik yang Selama ini teknik yang biasa di dahulukan adalah

dilakukan oleh perigawas PAI supervisi administrasi diantaranya memeriksa

dalam pembinaan profesionalitas perangkat pembelajaran mulai dari KKM,

ibu ? Silabus, RPP, Prota, Prosem, metode

pembelajaran dan media yang digunakan dan

dilanjutkan supervisi kelas.

4. Sebelum mensupervisi adakah Ada, selama llll sebelum mensupervisi ada



jadwal atau pemberitahuan ke pemberitahuan baik lewat surat ke pihak sekolah

sekolah ibu yang ditentukan oleh dalam hal ini Kepala Sekolah dan pemberitahuan

pengawas PAI?

5. Bagaimana bentuk supervisi

yang dilaksanakan pengawas

PAl di sekolah ibu ?

via telepon kepada kami guru PAI.

Pengawas PAI biasanya memeriksa perangkat

sebelum observasi kelas atau supervisi kelas,

setelah itu barn mengoreksi kekurangan dan

ditindak lanjuti dengan perbaikan agar pertemuan

berikutnya sudah benar.

6. Bagaimana pelaksanaan MGMP MGMP SMP kabupaten Manokwari terlaksana

di tempat Ibu ?

7. Adakah konsultasi diluar jam

satu bulan sekali biasanya roling dari satu sekolah

satu ke sekolah yang lain dan kadang ada

pertemuan di aula kemenag kabupaten.

Ada, biasanya kami berkonsultasi bertemu

pelajaran dengan Pengawas PAI langsung di luar jam pelajaran atau bertemu di

dalam meningkatkan

profesionalitas guru ?

8. Pentingkah keberadaan

Pengawas sebagai supervisor

dalam meningkatkan

profesionalitas Ibu ?

9. Adakah kendala di lapangan

kantor pengawas atau lewat telepun dan WA PAI

kabupaten Manokwari.

Setelah tersertifikasi keberadaan pengawas sangat

dibutuhkan baik dalam binaanya, pengawasannya

dan penilaiannya.

Kendala tentu ada terutama fasilitas PAI yang

dalam proses belajar mengajar di belum ada diantaranya Lab PAI, mushola, buku

sekolall ibu dan bagaimana

menyikapinya ?

pegangan siswa dan buku pegangan guru tapi

selama ill! masih bisa diatasi dan tidak

menghambat proses belajar mengajar karena



alasan tersebut.Untuk menyikapi dan mengatasi

kendala tersebur kauri pihak guru selalu

berkoordinasi dengan pihak sekolah terutama

kepala sekolah dan pengawas PAI Juga rekan

guru yang ada di Kabupaten Manokwari lewat

MGPM lmtuk menyelesaikan kendala yang kami

hadapi.

10. Bagaimana menurut pendapat Kepengawasaan pada saat beIjalan seperti yang

ibu tentang kepengawasaan saat diharapkan peran dan kineIja pengawas saat ini

ini ? sangat mendukung kauri apalagi pacta saat kami

pemberkasan sertififkasi yang di awasi langsung

oleh pengawas baik dalam penilaian perangkat

maupun penilaian kinerja.

Manokwari, Rabu 1 Pebruari 2017

Guru PAI SMPN 1 Manokwari

/'(u$
Nurhayati Ipa Sangaji, S.Pd.I

NIP. 198103232006052002



Nama

Jabatan

Lokasi

Hari/Tangga1

RASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH

: Frans N.A Wagey,M.Pd

: Kepa1a Seko1ah SMPN 3 Manokwari

: SMPN 3 Manokwari

: Kamis, 19 Januari 2017

No Pertanyaan

1. Tahun berapa sekolah ini berdiri ?

2. Berapa Rombe1 dalam tiap

angkatannya? Berapa jumlah

siswa disetiap kelasnya?

3. Bagaimana fasilitas PAl da1am

menunjang kegiatan belajar

mengajar ?

Jawaban

Tahun 1965 awalnya S.T Sekolah Teknik dan

tahun 1978-2007 menjadi SMPN 2 Manokwari

dan 2007-2017 menjadi SMPN 3 Manokwari

Tiga pu1uh Rombel terdiri dari empat puluh atau

tiga puluh lima siswa di setiap kelasnya.

Fasilitas PAl dalam hal ini sarana dan prasarana

belum lengkap diantaranya belum adanya Lab

PAI, Mushola, media pembelajaran masih minim

juga buku-buku penunjang mata pelajaran PAl

masih kurang.

4. Bagaimana dengan prestasi Prestasi siswa/siswi dalarn keagarnaan

siswa/siswi disekolah khususnya khususnya dalam mengikuti perlombaan se1alu

bidang keagamaan ? juara tidak kalah dengan sekolah yang ada di

kabupaten Manokwari terbukti dengan

banyaknya piala-piala di sekolah.



5. Bagaimana profesionalitas guru Sejauh ini profesionalitas guru PAl di sekolah

PAl di sekolah ? sudah cukup bagus karena salah satu guru PAI

sudah tersertiflkasi dan sudah lama mengabdi

dari honor sampe PNS )tapi ada juga yang belum

dikatakan profesional karena ada beberapa guru

.
PAI yang masih honor yang belum terikat dengan

kedinasan.

6. Bagaimana intensitas kunjungan Kunjungan pengawas PAl biasanya tiga bulan

pengawas PAl kesekolah ?

7. Bagimana Kinerja pengawas

PAI dalam meningkatkan

profesionalitas guru ?

8. Bagaimana hubungan kepala

sekolah dengan pengawas PAl

dalam meningkatkan

profesionalitas guru ?

sekali bahkan kalau ada ulangan semester atau

akhir semester bahkan UAS selalu datang untuk

memeriksa jalannya kegiatan tersebut di sekolah.

Kinerja pengawas PAl dalam pengawasan)

pembinaan dan penilaian guru PAl salah satunya

untuk meningkatkan profesionalitas guru culrup

banyak membantu sehingga guru PAl tidak

tertinggal apalagi guru yang sudah tersertifIkasi

dituntut untuk profesional.

Pengawas PAI yang berkunjung ke sekolah

dalam melaksanakan tugasnya untuk pembinaan)

penilaian serta peningkatan profesionalitas guru

berjalan dengan baik adanya komunikasi) arahan

dan hubungan antara pihak sekolah dengan

pengawas PAl cukup harmonis saling membantu

dan mendukung kinerja pengawas dalam

meningkatkan profesionalitas guru PAl.



Manokwari, 19 Februari 20017

~

NIP.J9"1.I\1.~ \9640J \OCt{



107 
 

 
 

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA 

 

 

 
 

Gerbang SMPN 1 Manokwari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gerbang masuk SMPN 3 Manokwari 

 
 
    Wawancara dengan Kepala SMPN 1 Manokwari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wawancara Kepala sekolah SMPN 3 Manokwari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
            Wawancara dengan pengawas                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan guru PAI SMPN 3 

Manokwari 
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MGMP PAI SMP di dampingi Pengawas PAI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pertemuan dengan Pengawas PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wawancara dengan guru PAI SMPN 1 Manokwari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wawancara dengan guru PAI SMPN 1 Manokwari 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan kunjungan kelas 
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     M. Luthfi Al Faraby 

Alamat   : Jl.Gn Salju Manggo Api II  Manokwai Papua Barat 

E-mail   : nenengsriwiyati@gmail.com 

 

Pendidikan 

SDN Tambakan 1 Tahun 1990 

MTs Riyadhus Sholihin  Tahun 1993 

SMA Muh. Husni ThamrinTahun 1995 

S.1 STAI Al –Falah 2000 

Program AKTA IV Tarbiyah 2000 

S.2 MSI UII Yogyakarta 2017 

Pengalaman Pekerjaan 

 Guru PAI SMPN 1 Bintuni 2003-2008 

 Guru PAI SMPN 7 Manokwari  2008-Sekarang 
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