
LAMPIRAN 1

No Responden :

( Diisi oleh peneliti )

ANGKET UNTUK PENDIDIK

PENGARUH SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN
IKLIMORGANISASI TERHADAP KINERJA PENDIDIK DI SD

NEGERI KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS



A. PENGANTAR

Angket ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang supervisi

kepala sekolah, iklim organisasi dan kinerja pendidik yang telah diterapkan di

SD Negeri Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus Angket ini tidak

bermaksud untuk menilai Bapak / Ibu pendidik dan peneliti menjamin bahwa

identitas pribadi Bapak/  Ibu dirahasiakan. Peneliti mengharapkan bantuan dan

kerjasama Bapak/ Ibu untuk memberikan jawaban sesuai dengan sikap

pendidik terhadap supervisi kepala sekolah, iklim organisasi dan kinerja

pendidik. Instrumen terbagi menjadi 3 bagian dan mohon kesediaan Bapak/

Ibu untuk memberikan respon terhadap semua butir pernyataan dalam setiap

bagian tersebut.

Akhir kata kesediaan Bapak/ Ibu mengisi angket ini merupakan

bantuan yang sangat berharga dan atas kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu

peneliti mengucapkan terima kasih.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon

kesediaanya untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.

2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan

keadaan Bapak/ Ibu/ Sdr/i dengan memberikan tanda checklist ( √ )

pada salah satu kolom alternatif jawaban yang tersedia.

Keterangan Alternatif Jawaban :

TP = Tidak pernah
JR = Jarang
KD= Kadang-kadang
SR = Sering
SL = Selalu



C. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian : Mohon diisi identitas pribadi Bapak/ Ibu dengan

menuliskan data/ informasi pada bagian yang bergaris dan memberi tanda

checklist ( √ ) pada kotak yang tersedia di bawah ini.

Nomor Responden : ........................   (diisi oleh peneliti)

Status Kepegawaian : PNS / GTT ( coret yang tidak perlu)

Umur responden : ................................tahun

Jenis Kelamin : :     Pria              Wanita

Pendidikan Tertinggi : :     D-3               S-1

S-2

A. PENGARUH SUPERVISI KEPALA SEKOLAH

Petunjuk : Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang supervisi.

Silakan menyatakan persepsi bapak/ Ibu pendidik dalam pelaksanaan

supervisi di sekolah tempat Bapak/ Ibu bekerja dengan memberi tanda

silang (X) pada kotak yang paling sesuai dengan kondisinya.

No Pernyataan Alternatif Jawaban

TP JR KD SR SL
1 Sebelum melaksanakan

supervisi akademik kepala
madrasah menjelaskan tujuan
supervisi madrasah,
memberitahukan sasaran-sasaran
dalam supervisi akademik
kepada para pendidik di
madrasah

2 Kepala madrasah
mengkomunikasikan
rancangan supervisi akademik
sebelum pelaksanaan menyusun
dan mengkomunikasikan jadwal
pelaksanaan supervisi akademik



3 Supervisi  akademik oleh kepala
madrasah diorientasikan untuk
perbaikan pembelajaran dan
kepentingan jangka panjang

4 Supervisi akademik oleh kepala
madrasah dilaksanakan untuk
mengetahui dan mengatasi
permasalahan pembelajaran
yang dihadapi pendidik

5 Supervisi akademik oleh kepala
madrasah dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan pendidik

6 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah
memperhatikan karakteristik
pendidik dalam pelaksanaan
pembelajaran7 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah relevan
dengan karakteristik semua
mata pelajaran8 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah menerapkan
teknik individual di dalam kelas

9 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah menerapkan
teknik yang tepat sesuai
kebutuhan peningkatan
pembelajaran

10 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah menerapkan
teknik yang tepat sesuai
kebutuhan perbaikan belajar
para siswa11 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah menerapkan
teknik kunjungan kelas

12 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah
memanfaatkan informasi dari
instansi kementrian agama,
pendidik, peserta dididk

13 Supervisi akademik  oleh
kepala madrasah memanfaatkan
informasi dariorang tua siswa



B. IKLIM ORGANISASI

Petunjuk : Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang iklim

Organisasi. Silakan menyatakan persepsi bapak/ Ibu pendidik di sekolah

tempat Bapak/ Ibu bekerja dengan memberi tanda silang (X) pada kotak

yang paling sesuai dengan kondisinya.

NO
ITEM PILIHAN JAWABAN

TP JR KD SR SL
a. Tanggung jawab

1 Kepala sekolah berusaha membangkitkan
dan memupuk kesadaran pendidik untuk
ikut bertanggung jawab terhadap
kemajuan sekolah

2 Kepala sekolah selalu melibatkan
pendidik dalam mengambil setiap
keputusan

3 Kepala sekolah Anda memberdayakan
peran pendidik untuk melaksanakan
berbagai kegiatan .

4 Kepala sekolah melibatkan seluruh
pendidik dalam rapat rutin kegiatan
belajar mengajar
b. Identitas

5 Kepala sekolah Anda memberikan tugas
mengajar kepada pendidik sesuai dengan
latar belakang pendidikan yang
dimilikinya.

6 Kepala sekolah mengakui bahwa
pendidik mempunyai andil atas prestasi

14 Kepala madrasah menggunakan
multi media    untuk
mendukung pelaksanaan
supervisi akademik.

15 Kepala madrasah melakukan
evaluasi dan menganalisis hasil
supervisi akademik16 Kepala madrasah melaporkan
hasil supervisi   akademik
kepada pengawas madrasah

17 Kepala madrasah
menindaklanjuti hasil evaluasi
supervisi akademik



yang pernah diraih sekolah
7 Kepala sekolah melibatkan seluruh

pendidik dalam rapat rutin kegiatan
belajar mengajar
c. Kehangatan

8 Saling menghargai antara kepala sekolah
dan pendidik

9 Saling melakukan kerjasama antara
dewan pendidik

10 Saling komunikasi antara kepala sekolah
dan pendidik

11 Hubungan yang baik terhadap sesama
pendidik

12 Suasana kerja yang nyaman dan kondusif
dilingkungan sekolah
d. Dukungan

13 Kepala sekolah meberikan arahan
kepada sesama karyawan sekolah

14 Kepala sekolah memberikan reward
(finansial atau non finansial) kepada
anda karena melaksanakan pembelajaran
dengan baik
e. Konflik

15 Perbedaan pendapat antara kepala
sekolah dengan pendidik

16 Perbedaan pemahaman antara sesama
pendidik saat rapat

17 Saling ketergantungan dalam
menjalankan pekerjaan

18 Perbedaan dalam nilai atau persepsi
antar sesama pendidik

C. KINERJA PENDIDIK

Petunjuk : Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang kinerja

pendidik. Silakan menyatakan persepsi bapak/ Ibu pendidik dalam

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah tempat Bapak/ Ibu

bekerja dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang paling sesuai

dengan kondisinya.



NO ITEM
PILIHAN JAWABAN

TP JR KD SR SL
a. Perencanaan pembelajaran

1 Setiap pendidik perlu menetapkan
KKM sesuai dengan mata pelajaran
yang diampu

2 Pendidik memformulasikan tujuan
pembelajaran dalam RPP sesuai
dengan kurikulum/silabus dan
memperhatikan karakteristik
peserta didik

3 Pendidiik merencanakan kegiatan
pembelajaran yang efektif

4 Pendidik dapat menyusun silabus
yang sesuai dengan
kurikulum.

5 Guru memilih sumber belajar/
media pembelajaran sesuai dengan
materi dan strategi pembelajaran

b. Pelaksanaan pembelajaran
6 Sebelum mengajar setiap pendidik

membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran

7 Kemampuan Memulai
Pembelajaran yang efektif
membuka proses pembelajaran

8 Pendekatan/Strategi pembelajaran
c. Penilaian pembelajaran

9 Pendidik melaksanakan ulangan
harian, tugas, dan ulangan akhir
semester

10 Pendidik menganalisis hasil
ulangan siswa

11 Pendidik menyusun alat penilaian
yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran untuk mencapai
kompetensi tertentuseperti yang
tertulis dalam RPP.

d. Tindak lanjut hasil penilaian
12 Pendidik menganalisis hasil

penilaian untuk
mengidentifikasi topik/kompetensi
dasar yang sulit sehingga diketahui
kekuatan dan kelemahan masing-
masing pesertadidik untuk



keperluan remedial dan pengayaan.
13 Membahas kembali materi

pelajaran yang belum dikuasai
siswa

14 Memberikan motivasi atau
bimbingan belajar

15 Membaca materi dari sumber lain
16 Memberikan tugas atau latihan

yang harus dikerjakan di rumah
17 Menginformasikan topik yang akan

dibahas pada pertemuan berikutnya
18 Pendidik melakukan remidial

kepada siswa yang hasil belajarnya
belum tuntas


