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Lampiran1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENDIDIKAN 
MENENGAH STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN YAHUKIMO PAPUA 

 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bapak/Ibu dimohon memberi tanda silang (x) pada 

jawaban yang dianggap benar dan sesuai dengan kenya-

taan yang dialami. 

2. Jika ada kekeliruan/kesalahan dalam silang (x) jawaban 

yang ingin diganti dengan jawaban lain, maka jawaban 

yang salah diberi tanda pagar (#) dan diganti dengan 

cara silang (x) jawaban yang benar. 

3. Pengisian Quesioner ini adalah untuk guru pada 

SMP/SMA  dan SMK:……………... 

 

II. Sumber Informasi 

Berilah tanda (x) pada jawaban yang anda  anggap  

benar. 

 

1. Pelaksanaan  Kegiatan  Kepengawasan Pendidikan 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu guru, terhadap pelak-

sanaan fungsi pengawasan sekolah apakah dapat  ber-

jalan dengan baik? 

a. Ya    b. Tidak      c. Kadang-kadang 
 

2. Apakah kegiatan pembinaan disekolah yang dilaksana-

kan oleh pengawasan baik untuk satu semester  atau-

pun  untuk  satu  tahun  ajaran? 

a.  Ya  b. Tidak         c. Kadang-kadang 

 

3. Apakah rencana program  yang pengawas buat diketahui 

oleh sekolah-sekolah  wilayah  binaan  Bapak/Ibu? 
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a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
 

4. Apakah  setiap  akan  melaksanakan  pembinaan  ke 

sekolah,  Bapak /Ibu tergantung  kepada  ada  tidaknya  

pengawas  sekolah? 

a.  Ya    b.  Tidak         c.  Kadang-kadang 
 

5. Apakah setiap akan datang ke sekolah selalu mem-

beritahu dulu kepada kepala sekolah? 

a.  Ya   b.  Tidak         c. Kadang-kadang  
 

6. Apakah harapan-harapan Bapak/Ibu dalam mengem-

bangkan pengawas sekolah untuk menunjang  pelaksa-

naan tugas sehari-hari? 

a.  Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
 

7. Apakah Bapak/Ibu terbiasa memberikan contoh pem-

belajaran dikelas kepada  Bapak/Ibu Guru? 

a. Ya  b. Tidak        c.  Kadang-kadang 

8. Apakah Bapak/Ibu terbiasa melaksanakan supervisi 

kelas? 

a. Ya b. Tidak       c. Kadang-kadang 
 

9. Pernahkah tahap-tahap dalam pelaksanaan supervisi 

kelas yang Bapak/Ibu laksanakan? 

a.  Ya b. Tidak  c. Kadang-kadang 
 

10. Apakah dalam melaksanakan supervisi kelas dengan 

cara dadakan atau memberitahu dulu kepada gurunya? 

a.  Ya b. Tidak        c.Kadang-kadang  
  

11. Adakah tindak lanjut dari kegiatan supervisi kelas, 

yang Bapak/Ibu laksanakan? 

a. Ya b.Tiadak       c. Kadang-kadang 

12. Adakah Pendekatan yang biasa dilakukan oleh Bapak/ 

Ibu dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
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13. Adakah tahap-tahap yang dilaksanakan Pengawas 

dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan 

administrasi sekolah? 

a. Ada b. Tidak ada    c. Kadang-kadang 

14. Adakah teknik-teknik pengawasan yang dilaksanakan 

oleh Bapak/Ibu dalam pembinaan terhadap sekolah? 

a. Ada b. Tidak ada       c. Kadang-kadang 

15. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan analisis 

sederhana atau komprehensif terhadap hasil belajar 

siswa? 

a. Ya b. Tidak c.Kadang-kadang 
 
16. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan analisis 

sederhana atau komprehensif terhadap hasil KBM  

guru dari sekolah yang menjadi binaan Bapak/Ibu? 

a. Ya b. Tidak  c. Kadang-kadang 
 

17. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan analisis 

sederhana atau komprehensif terhadap hasil penga-

wasan Bapak dan Ibu? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 

   

II Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah 

 

18. Menurut penilaian bapak/ibu apakah dengan penga-

wasan Dinas Pendidikan dapat meningkatkan motivasi  

kerja? 

a. Ya b. Kadang – kadang   c. Tidak  pernah  
 

19. Menurut penilaian bapak/ibu apakah  ada komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan dalam  menjalankan  

tugas dan tanggung  jawab masing-masing? 

a.  Ya b. Kadang-kadang     c. Tidak  pernah  
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20. Menurut  penilaian bapak/ibu apakah  Pimpinan se-

nantiasa mengawasi  dalam bekerja? 

a. Ya b. Kadang-kadang     c. Tidak  pernah  

21. Menurut  penilaian bapak/ibu apakah  efektivitas dan 

efesiensi  Pengawasan  Pendidikan Menengah  sudah  

berjalan  baik? 

a.  Ya b. Kadang-kadang     c. Tidak  berjalan  
 
22.  Menurut  penilaian bapak/ibu apakah  pengawasan  

Pendidikan Menengah  sudah  berjalan  secara  efektif? 

a. Ya b. Kadang-kadang        c. Tidak  berjalan  
 
23. Menurut pendapat bapak/ibu, Pengawasan Pendidik-an 

Menengah  sudah  berjalan  sesuai dengan harapan  

masyarakat ? 

a. Ya b. Kadang-kadang   c. Tidak  sesuai 
 

24. Kepala Dinas anda dapat membuat  struktur  organi-

sasi  Dinas Pendidikan  yang  efektif  dan efisien?  

     a.  Ya b. Kadang-kadang   c. Tidak  sesuai 
 
25. Kepala Dinas anda dapat memberikan bimbingan dan 

arahan secara baik kepada seluruh  personil  Dinas 

Pendidikan? 

a.  Ya b. Kadang-kadang      c. Tidak  pernah 
 
26. Kepala Disnas  anda dapat menyampaikan informasi 

tentang berbagai kemajuan Pendidikan Menengah  

kepada  masyarakat luas? 

a. Ya  b. Kadang-kadang    c. Tidak  pernah 
 
27. Kepala  Dinas  anda  dapat  merumuskan  kriteria-kri-

teria keberhasilan program Pengawasan Pendidikan 

Menengah di Yahukimo? 

a. Ya  b. Kadang-kadang c. Tidak  pernah 
 
28.  Apakah Bapak / Ibu bekerja dengan senang hati? 

a.  Ya  b. Kadang-kadang   c. Tidak  pernah 
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29. Apakah Bapak/Ibu selalu mengevaluasi hasil pekerjaan 

yang dilakukan? 

a.  Ya b. Kadang-kadang c. Tidak  pernah 

30. Apakah Bapak/Ibu selalu menyusun laporan hasil 

kerja? 

a.  Ya        b. Kadang - kadang   c.  Tidak  pernah 
 
31. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pengawasan  menye-

babkan Bapak/Ibu  merasa tertekan? 

a.  Ya         b. Kadang - kadang      c.  Tidak   
 
32. Apakah Bapak / Ibu   senantiasa berkoordinasi dengan 

pimpinan jika mengalami kesulitan dalam bekerja? 

a.  Ya         b. Kadang - kadang      c.  Tidak   

 

1. Faktor-faktor dominan yang menjadi hambatan dan 

kekuatan pengembagan Pendidikan Menengah 

dilingkungan kabupaten Yahukimo 

 

33. Kepala Dinas anda dapat menyelenggarakan proyek-

proyek pembangunan di Sekolah dengan baik, seperti 

menambah sarana prasarana Baru (Spras) atau inpra 

struktur  lainnya? 

a. Ya b. Kadang-kadang c. Tidak  pernah  
 

34. Apakah kepala Dinas Pendidikan kabupaten yahukimo 

senantiasa membuat program kunjungan kerja terha-

dap pendidikan menengah ditingkat Distrik? 

a. Ya      b. Kadang – kadang  c. Tidak Pernah 
 

35. Apakah  Bapak/Ibu  dalam bekerja memiliki semangat 

kerja? 

a.     Ya     b. Kadang – kadang      c. Tidak Pernah 
 

36. Apakah Bapak/Ibu sering menunda –nunda pekerjaan? 

a.   Ya      b. Kadang – kadang c. Tidak  
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37. Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan waktu kerja  dengan 

sebaik – baiknya? 

a.    Ya     b. Kadang – kadang  c. Tidak  
 
38.  Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pendidikan dan 

latihan? 

a.    Ya    b. Kadang – kadang  c. Tidak  
 
39.  Apakah Bapak/Ibu mampu menyelesaikan tepat pada 

waktunya? 

a.    Ya      b. Kadang – kadang  c. Tidak  
 
40. Apakah Bapak/Ibu patuh terhadap disiplin Waktu? 

a.   Ya     b. Kadang – kadang  c. Tidak  

 

41. Apakah Bapak/Ibu senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan produktivitas kerja? 

a. Ya      b. Kadang – kadang  c. Tidak  
 

42. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan tindakan 

disiplin? 

a.   Ya      b. Kadang – kadang         c. Tidak  

43. Apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk meng-

ikuti pendidikan dan latihan? 

a.   Ya      b. Kadang – kadang c. Tidak  
 

44.  Apakah Bapak/Ibu memiliki motivasi dalam bekerja? 

a.   Ya    b. Kadang – kadang c. Tidak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 2 
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WAWANCARA DENGAN PENGAWAS  SEKOLAH 
 

1. Sudah  berapa  lama  Bapak  Ibu  Menjadi  Pengawas  
Sekolah?...........tahun 

2. Dalam  kegiatan-kegiatan  apa  saja  Bapak/Ibu  melak-
sanakan  pembinaan? 

3. Bagaimana tahap-tahap yang dilaksanakan bapak /Ibu  
dalam pembinaan disekolah? 

4. Kendala-kendala apa saja yang dirasakan oleh bapa/ibu 
dalam melaksanakan tugas  kepengawasan disekolah?  

5. Apakah upaya-upaya yang dilakukan  oleh Bapak/Ibu 
dalam mengatasi hambatan-hambatan  yang  ada? 

 
WAWANCARADENGAN KEPALA SEKOLAH 

 
1. Kapan saja pengawasan sekolah datang kesekolah? 

2. Apakah pengawas sekolah sering mengadakan kunjung-
an kelas? 

3. Apakah semua guru sudah dikunjunggi oleh pengawas 
sekolah dalam pelaksanaan proses pembelajaran? 

4. Apakah sebelum dan sesudah kunjungan kelas  diada-
kan diskusi antara guru dan pengawas? 

5. Bagaimana cara pengawas sekolah mengadakan pem-

binaan di sekolah apakah secara individual, kelompok, 
atau melalui rapat dinas? Manakah yang lebih sering di 
lakukan? 

 

WAWANCARA DENGAN GURU 
 
1. Bapak Ibu kenal dengan pengawas sekolah yang suka 

datang kesekolah, dalam kegiatan apa saja pengawas 
sekolah datang ke sekolah? 
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2. Apakah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan 
pengawas sekolah berhubungan dengan tugas-tugas 
guru-guru di sekolah Bapak/Ibu? 

3. Sudah berapa kali Bapak/Ibu disupervisi oleh penga-
was sekolah, dalam aspek apa saja? Apakah menyang-
kut pembinaan administrasi pembelajaran, pembinaan 
proses pembelajaran, pembinaan kurikulum atau 
pembinaan lainnya? 

4. Bagaimana teknik pembinaan yang dilaksanakan oleh 
pengawas sekolah, apakah secara individu, kelompok 
umum melalui rapat dinas guru dan TU? 

5. Bagaimana pendekatan hubungan antara pengawas 
sekolah dengan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pembi-
naan, apakah pendekatan komando/perintah atau 
pendekatan sebagai teman sejawat? 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS 
PENDIDIKAN   
 
1. Mohon penjelasan bagaimana tugas dan fungsi dari 

dinas pendidikan ini? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas Dinas Pendi-
dikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. 

3. Apakah pengawas-pengawas sekolah yang ada sekarang 
sudah memenuhi kompetensi sebagai pengawas sekolah 
dalam rangka upaya penjaminan mutu pendidikan 

disekolah? 

4. Usaha-usaha apa saja yang telah dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan dalam memberdayakan pengawas 
sekolah sehubungan dengan mutu penjaminan mutu 
pendidikan. 

5. Bagaimana hubungan kepala Dinas Pendidikan dengan 
pengawas sekolah di tingkat distrik, kepala sekolah dan 
guru, dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendi-
dikan? 
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Lampiran 3 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 

NAMA SEKOLAH :……………………………………… 
TANGGAL  :……………………………………… 
NAMA PENGAWAS :……………………………………… 
 

Pembinaan Terhadap Kepala Sekolah 
 

NO Kegiatan Kepengawasan Ya Tidak 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 

6 
7 

 
KOMPETENSI  SUPERVISI  MANAJERIAL 

Membina kepala sekolah dalam mengelolaan di sekolah 
berdasarkan 
 manajemen peningkatan mutu pendidikan: 
a. Dalam perumusan visi dan misi dan tujuan sekolah 
b. Dalam menyusun program kerja sekolah jangka 

panjang,menengah dan 
c.  tahunan 
d. Dalam menyusun organisasi sekolah dan pembagian 

tugasnya 
e. Dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran 
f. Dalam mengelila kegiatan kesiswaan 
g. Dalam mengelola sarana dan prasarana 
h. Dalam mengelola pembiayaan pendidikan 
i. Dalam mengelola program pengawasan/supervisi 

disekolah 
j. Dalam menilai kinerja guru dan tenaga administrasi 

Membina kepala sekolah dalam menyusun dan 
mengembangkan kurikulum 
 tingkat satuan pendidikan (KTSP) 
Membina kepala sekolah dalam administrasi sekolah: 
a. Administrasi kesiswaan 
b. Administrasi ketenagaan 
c. Administrasi sarana dan prasarana 
d. Administrasi pembiayaan 
e. Administrasi persuratan 
f. Administrasi kurikulum 

Membina kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan 
konseling 
Mendorong kepala sekolah untuk menemukan kelebihan 
dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di 
sekolah 
Membantu melaksanakan standar nasional pendidikan 
Membina kepala sekolah dalam pempersiapkan akereditasi 
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8 
 
 
 
 

9 
10 

sekolah 
Kompetensi Supervisi Akademik 

Mebina kepala sekolah menyusun program 
supervisi,pelaksanaan supervisi,evaluasi dan tindak lanjut 
supervisi disekolah 
Kompetensi  Evaluasi  Pendidikan 

Menilai kinerja kepala sekolah 
Membantu pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar 
siswa 

 
Pembinaan terhadap guru 
No Kegiatan pengawasan Ya Tidak 

 
1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 
9 
 

10 
 

11 
12 
 
 
 
13 
 

14 
 

Kompetensi  Supervisi Akademik 

Membimbing guru dalam penyusunan silabus berda-
sarkan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar 
dan prinsip pengembangan KTSP 
Memimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 
Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
sterategi/metode/teknik pembelajaran 
Membinbing guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
dikelas atau diluar kelas,melalui kunjungan kelas 
Membingbing guru dalam mengelola,merawat pengem-
bangan dan pengunaan media pendidikan dan fasilitas 
pembelajaran 
Memotivasi guru dalam memanfaatkan teknologi 
pembelajaran dalampembelajaran 
 
Kompetensi  Evaluasi  Pendidikan 

Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan 
dan pembelajaran, menyusun perangkat soal untuk 
penilaian 
Menilai kinerja guru 
Membantu melaksanakan pembelajaran dan analisis hasil 
belajar siswa;dan pemberian tugas 
Membina guru dalam memanfaatkan hasil  penilaian untuk 
hasil kepentingan pendidikan 
Menyusun program perbaikan dan pengayaan 
Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang 
penting untuk dinilaidalam pembelajaran  
 
Kompetensi  Penelitian  Pengembangan 

Membimbing guru dalam proposal penelitian, pelak-
sanaan,dan pengelolaan hasil penelitian 
Member bimbingan tentang penelitian tindakan kelas 
(PTK) kepada guru 
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Pembinaan terhadap karyawan administrasi sekolah 
Hubungan Pengawas  Sekolah  Dengan  Kepala  Sekolah, 
Guru-Guru dan Karyawan  Administrasi  Sekolah 
 

No Kegiatan Ya Tidak 
 
1 
 

2 
3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
6 
7 
8 
 

9 
 

10 
 

11 

Kompetensi  Kepribadian 
Punya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 
Kreatif dalam bekerja 
Mampu memotivasi kepala sekolah, guru dan tenaga 
administrasi sekolah 

Kompetensi  Sosial 
Pembinaan dilaksanakan: 

- Secara perorangan 
- Kelompok 
- Keseluruhan 

Pembinaan melalui pemberian: 
- Sarana 
- Bimbingan 
- Arahan 
- Pemberian contoh 
- Penjelasan umum 

Keakraban antara pengawas dengan kepala sekola, guru dan 
tenaga administrassebagai mitra kerja 
Diskusi dialog antara pengawas dengan kepala sekolah, guru, 
tenaga administrasi 
Adakah kegiatan pemberian penguatan atau revards dari 
pengawas 
Adakah masukan dari kepala sekolah,guru, dan tenaga 
administrasi sekolah 
Kesimpulan hasil pembinaan dibuat oleh pengawas 
sekolah,bersama-sama 
Pengawas selalu memberi perintah, dan memeriksa 

  

 

 
 

No Kegiatan kepengawasan Ya Tidak 

1 
 
2 

Membina penyusunan program kerja di tata usaha 
sekolah, dan pembagian tugasnya 
Membina pengelolaan administrasi di sekolah yang 
meliputi: 

a. Administrasi kurikulum  
b. Administrasi kesiswaan  
c.  Administrasi ketenagaan   
d. Administrasi keuangan  
e. Administrasi sarana prasarana  
f. Administrasi perpustakaan  
g. Administrasi persuratan 
h. Administrasi laporatorium 
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Studi Dokumentasi 
 

No Jenis dokumen Ada Tidak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Peraturan-peraturan tentang kepengawasan disekolah 

Program kepengawasan tahunan dan semesteran 

Laporan kegiatan kepengawasan 

Bukti fisik kegiatan kepengawasan di sekolah 

Surat-surat tugas pembagian tugas kepengawasan 

Bukti fisik dan dokumentasi yang ada disekolah yang 

 berhubungan dengan hasil kinerja pengawas sekolah 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN YANG  
DIWAWANCARAI DAN DIOBSERVASI 

 
A. Pejabat Dinas Pendidikan 

NO NAMA JABATAN TGL WAWANCARA 

1 
2 
3 
4 

Septhinus Buerdam 
Hans Aspelek 
Yohana Suripati 
Leander Pekei S.Sos 

Kepala Dinas 
Kabid Dikdas 
Kabid Dikmen 
Kabag TU 

27 Mei 2011 
7 Juni 2011 

7 Juni 2011 
5 Juni 2011 

B. Pengawas  Sekolah 

NO NAMA JABATAN TGL WAWANCARA 

1 
2 
3 
4 

Fredrik Samberbori, 
S.Pd 
Lodewich Wetipo 
Yan  K. Kapitarauw 
Frederikus Takati 

Korwas  
Pengawas  
Pengawas 
pengawas 

3 Juni s,d 5 Juni 
2011 
Observasi, Juni s,d 
Agustus 2011 

 
6 Kepala sekolah, guru dan Karyawan Tata Usaha 

SMP/SMA  dan  SMK 

SMA 
KEPALA 

SEKOLAH 
GURU 

TATA 
USAHA 

SMAN1 
DEKAI 

 
SMKN1 
DEKAI 

 
SMPN1 

DEKAI 

Musa 
N.G.Rumbiak,S.Pd 
 

Narpia,S.P 
 
 

Oten  Jikwa, S.Pd 

1. Septinus Elopore,S.Pd 
2. Istin Yuliati,S.Pd 
3. Paulina Paembonan,S.Pd 
1. Bintang Pasauk, ST 
2. Maria D. Riyani, S.Pd 
3. Dessy S.Th 
1. Yuspina Tandipada, S.Pd 
2. Samsuryati Lonya, A.Md 
3. Tri Utami, S.Pd 

ElisabetKornelia, 
S.Pd 
 
 
PatryenSrymelaty, 
S.Pd 
 
YohanAhayon,A.Md
.Pd 

 


