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STRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 
1. Responden  : Kepala Sekolah/Guru 

2. Hari/tgl/waktu  : ………………………….. 

3. Tempat  : …………………………… 

 

Pertanyaan: 
1. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir SMP Negeri 9 

memiliki prestasi yang membanggakan. Langkah apa 
saja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengupaya-kan 
peningkatan mutu pendidikan di sekolah dalam hal 
perolehan nilai UKK, UAS, dan UN? 

2. Bagaimana usaha sekolah dalam memperoleh kejuaraan 
dalam lomba mata pelajaran olah raga dan seni? 

3. Visi SMP Negeri 9 Salatiga adalah “ UNGGUL DALAM 
PRESTASI, OPTIMIS DALAM BERKARYA IMTAQ DALAM 
MERAIH CITA.” Kebijakan dan strategi apa yang ditem-
puh sekolah dalam rangka mewujudkan visi tersebut? 

4. Kebijakan dan strategi apa yang ditempuh sekolah 
dalam rangka mewujudkan misi: 

a. Melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga 
pendidikan. 

b. Mengembangkan bakat siswa melalui bimbingan 
keorganisasian, kepemimpinan dan pangkaderan. 

c. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamal-
an terhadap agama yang dianut untuk membentuk 
budi pekerti yang baik melalui pelaksanaan  program 
Jumat Taqwa sesuai agama yang dianutnya? 

5. Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, kebijak-an 
dan strategi apa yang dilakukan sekolah? 

6. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran di sekolah: 

a. Tersedianya media pembelajaran? 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
96 

b. Tersedianya sumber pembelajaran? 

c. Tersedianya perangkat evaluasi yang dapat meng-
ukur kemampuan peserta didik? 

d. Terciptanya lingkungan pembelajaran yang kon-
dusif? 

e. Terlaksananya pembelajaran yang sesuai jadwal 
dan tepat waktu? 

f. Tercapainya ketuntasan belajar? 

g. Terlaksananya remedial teaching yang tepat 
sasaran bagi peserta didik yang belum tuntas 
belajar? 

h. Terlaksananya pengayaan bagi siswa yang tuntas 
belajar? 

7. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan mutu 
sekolah dalam hal: 

a. Pembelajaran? 
b. Prestasi akademik? 
c. Prestasi nonakademik? 

8. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dalam 
hal pembelajaran, prestasi akademik dan nonakademik, 
apakah sekolah melibatkan guru, peserta didik, penjaga, 
orang tua siswa dan komite sekolah? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 
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1. Resaponden  : Komite Sekolah 

2. Hari/tgl/waktu : ………………………….. 

3. Tempat  : ………………………….. 

 

Pertanyaan 

Bagaimana peran komite sekolah dalam upaya me-
ningkatkan mutu pendidikan di sekolah dari segi: 

1. Perencanaan program peningkatan mutu pembela-
jaran? 

2. Kapan penerapan strategi ini dilaksanakan? 
3. Pembiayaan program peningkatan mutu pembela-

jaran? 
4. Evaluasi program peningkatan mutu pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA PENELITIAN 
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1. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seko-
lah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah 
dalam hal: 

a. Perolehan nilai kenaikan kelas (UKK): 
- Menetapkan standar KKM yang selalu diting-

katkan. 
- Standar kenaikan kelas yang objektif. 

b. Perolehan nilai akhir semester (UAS): 
- Melaksanakan ulangan harian terencana 
- Melaksanakan remidi dan pengayaan secara 

maksimal sehingga siswa benar-benar tuntas 
KKM-nya. 

- Remidi dan pengayaan terjadwal setiap hari. 
- Mengadakan dialog dengan orang tua wali 

tentang prestasi siswa. 
- Mengadakan tambahan pelajaran pada jam ke-

9 dan ke-10. 
- Mengadakan les seminggu 3 kali. 

c. Perolehan nilai UN: 
- Mengirim guru mapel UN untuk mengikuti 

bedah SKL materi UN. 
- Mengadakan program try out sekolah maupun 

mengikuti program try out MKKS dan try out 
Pemkot. 

- Melaksanakan kegiatan tambahan jam pelajar-
an kelas IX jam ke-9 dan ke-10. 
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- Membentuk tim khusus yang menangani 4 
mapel UN yang melibatkan guru-guru mapel 
UN kelas VII, VIII, dan IX. 

- Mengarantina siswa selama UN berlangsung 
dengan menginap di sekolah diberi materi 
tambahan dan mujahadah bersama siswa, 
guru, komite, dan orang tua siswa. 

2. Perolehan kejuaraan dalam lomba  

a. mapel:, misalnya rebana, tari, kaligrafi, lukis, p  
- Membentuk tim guru dalam setiap lomba. 
- Mengadakan pelatihan dengan program yang 

disusun oleh tim lomba. 
- Pembinaan sejak kelas VII sesuai bakat. 
- Mengundang nara sumber atau pembina dari 

luar sekolah jika tim guru tidak mampu 
menangani lomba di bidang tertentu aduan 
suara, dan sebagainya. 

b. Perolehan kejuaraan dalam bidang olah raga dan 
seni: 
- Melalui pengembangan diri. 
- Membentuk tim sukses setiap lomba atau per-

tandingan. 
- Mengundang nara sumber dari luar    sekolah 

bila diperlukan. 

3. Kebijakan dan strategi yang ditempuh sekolah 
dalam rangka mewujudkan visi “UNGGUL DALAM 
PRESTASI, OPTIMIS DALAM BERKARYA IMTAQ 
DALAM MERAIH CITA.”: 
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a. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah 
belajar. 

b. Pembiasaan jabat tangan antar guru dan guru 
dengan siswa. 

c. Pembiasaan mengucapkan salam bila bertemu 
dengan guru. 

d. Sholat Jumat bersama bagi yang beragama 
Islam, persekutuan doa bersama bagi yang 
beragama Kristen. 

e. Melaksanakan ulangan harian terprogram. 
f. Mengadakan pembinaan dari kepala sekolah 

kepada guru setiap hari Senin. 
g. Mengadakan pembinaan dari guru kepada siswa 

setiap hari Sabtu. 
h. Mengadakan brifing secara berkala guru BP 

untuk mengatasi masalah yang muncul.  

4. Kebijakan dan strategi yang ditempuh sekolah 
dalam rangka mewujudkan misi: 

a. Meningkatkan kinerja guru dalam mengajar, 
mendidik, membimbing, dan melatih siswa se-
hingga peserta didik dapat berkembang kemam-
puannya: 

- Melaksanakan pengembangan pendidik dan 
tenaga pendidikan. 

- Melibatkan dalam setiap kegiatan di sekolah 
agar guru dan staf ikut merasa bertangggung 
jawab. 
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- Mengikuti seminar dan pelatihan yang berkait-
an dengan pembelajaran. 

- Aktif dalam kegiatan MGMP. 
- Memberi fasilitas kepada guru dalam pengem-

bangan profesi seperti memberi beaya untuk 
penelitian tindakan kelas. 

- Memotivasi guru untuk menempuh studi 
lanjut bagi yang belum berijazah S-2. 

b. Mengembangkan bakat siswa melalui bimbing-
an keorganisasian, kepemimpinan dan pangka-
deran. 

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengikuti kegiatan ekstra kurikuler wajib 
maupun pilihan. 

- Penelusuran bakat sejak kelas VII. 
- Pemilihan pengurus dan pengaderan OSIS dan 

Pramuka oleh pembina masing-masing. 

c. Menumbuhkembangkan penghayatan dan peng-
amalan terhadap agama yang dianut untuk 
membentuk budi pekerti yang baik melalui pe-
laksanaan program Jumat Taqwa sesuai agama 
yang dianutnya: 

- Membiasakan berdoa sebelum dan sesu-dah 
belajar. 

- Pembiasaan jabat tangan antar guru dan guru 
dengan siswa. 

- Pembiasaan mengucapkan salam bila bertemu 
dengan guru. 
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- Mengadakan sholat Jumat bersama guru, 
karyawan dan siswa yang beragama Islam. 

- Mengadakan persekutuan doa bersama guru, 
karyawan, dan siswa yang Kristen. 

5. Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, kebi-
jakan dan strategi apa yang dilakukan sekolah 
dilihat dari aspek: 

a. Perencanaan program: 

- Penerapan program berkelanjutan yang dija-
barkan dalam program tahunan, program 
jangka pendek (4 tahun) dan jangka panjang (8 
tahun) dengan melibat-kan semua aspek di 
sekolah agar semua memahami betul program-
program di sekolah. Program setiap saat dieva-
luasi agar diketahui bila ada kendala serta bila 
ada perubahan yang dianggap perlu  ditangani 
dengan segera. 

- Dalam perencanaan program melibatkan kepa-
la sekolah, guru, staf, komite sekolah, wali 
murid, dan tokoh masyarakat yang peduli 
terhadap pendidikan. 

b. Peningkatan mutu akademis dan nonakade-mis: 

- Mengefektifkan waktu pembelajaran dengan 
memberikan tugas pada jam tam-bahan. 

- Pembelajaran berbasis PAIKEM agar siswa 
senang dan kerasan di sekolah sehingga 
termotivasi belajar di sekolah. 
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- Pelaksanaan program perbaikan dan 
pengayaan terjadwal setiap harinya. 

c. Pemberdayaan pendidikan dan tenaga kepen-
didikan: 

- Melibatkan guru dan karyawan dalam kegiat-
an sekolah. 

- Mengikuti seminar atau pelatihan. 
- Mengikuti kegiatan MGMP. 
- Mengadakan penelitian tindakan kelas. 
- Studi lanjut bagi yang belum S-2. 

d. Pemberdayaan peserta didik: 
- Mengadakan pengembangan diri dengan ber-

bagai kegiatan olah raga dan seni. 
- Penelusuran bakat dan bimbingan dilakukan 

sejak kelas VII. 
- Kerja sama dengan pihak luar bila guru 

sekolah tidak mampu menangani siswa.  

- Memberikan pelajaran tambahan kelas IX 
setiap hari Senin-Jumat jam ke-9-10. 

- Melaksanakan try out setiap Sabtu. 
- Karantina siswa ketika UN, menginap di 

sekolah dan mujahadah bersama siswa, guru, 
komite, dan wali murid. 

e. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan 
masyarakat: 
- Kerjasama dalam melakukan pembinaan 

pengembangan diri 
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- Mengadakan pertemuan tiap awal, pertengah-
an, dan akhir semester. 

- Melibatkan mereka dalam penyusunan 
program sekoah sehingga mereka peduli dan 
ikut bertanggung jawab terhadap program 
sekolah dan pelaksanaannya. 

6. Bagaimana upaya sekolah meningkatkan mutu 
pembelajaran di sekolah: 

a. Tersedianya media pembelajaran? 
- Pengadaan media pembelajaran dari sum-

bangan orang tua wali murid. 
- Mengajukan permintaan bantuan pada peme-

rintah daerah. 
- Mengelola dana BOS seefektif mungkin. 
- Bekerjasama dengan komite sekolah mengga-

lang dana untuk pengadaan sarpras sekolah. 
 

b. Tersedianya sumber pembelajaran? 

- Mengajukan bantuan pada pemerintah 
daerah. 

- Memanfaatkan dana BOS yang berasal dari 
pemerintah. 

- Kerjasama dengan komite dan walimurid 
- Kerjasama dengan tokoh masyarakat dan 

pengusaha di sekitar sekolah. 

c. Tersedianya perangkat evaluasi yang dapat 
mengukur kemampuan peserta didik? 
- Guru membuat soal sesuai materi yang 

diajarkan. 
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- Latihan soal dari Lembar Kerja Siswa. 
- Latihan menjawab soal-soal tahun lalu. 

d. Terciptanya lingkungan pembelajaran yang kon-
dusif? 
- Kebersihan lingkungan yang selalu dijaga. 
- Kesadaran bahwa sekolah adalah milik 

bersama, untuk bersama. 
- Sarana dan prasarana belajar yang cukup. 
- Pemanfaatan setiap sudut sekolah untuk 

belajar sebagaimana fungsinya. 

e. Terlaksananya pembelajaran yang sesuai jadwal 
dan tepat waktu? 
- Pemanfaatan waktu PBM yang baik. 
- Ada bel sekolah yang berfungsi baik. 
- Petugas bel sekolah yang disiplin. 

f. Tercapainya ketuntasan belajar? 
- Nilai setiap mapel harus sesuai KKM. 
- Pemberian remedi bagi siswa yang belum 

tuntas. 
- Pengayaan bagi siswa yang telah tuntas. 

g. Terlaksananya remedial teaching yang tepat sa-
saran bagi peserta didik yang belum tuntas 
belajar? 
- Pelaksanaan remedial tidak berbenturan 

dengan jadwal mapel lain. 
- Pembahasan soal setelah ulangan akan mem-

bantu peserta remedi mudah mem-perbaiki 
nilainya. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
106 

h. Terlaksananya pengayaan bagi siswa yang 
tuntas belajar? 
- Pelaksanaan pengayaan bersamaan dengan 

waktu remediasi bagi yang belum tuntas. 
- Materi yang diberikan baru atau lebih men-

dalam untuk dipelajari. 

7. Bagaimana upaya sekolah meningkatkan mutu 
sekolah dalam hal: 

a. Pembelajaran? 
- Melaksanakan PBM sesuai kurikulum. 
- Menambah jam pelajaran sesuai kebutuh-an 

siswa. 
- Menyediakan sarana dan prasarana PBM. 

 
d. Prestasi akademik? 

- Memberikan pelatihan dan bimbingan mengu-
asai materi lomba. 

- Mengikutsertakan siswa dalam lomba. 
- Memberikan dana sesuai kebutuhan dalam 

mengikuti lomba 
 

e. Prestasi nonakademik? 
- Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada 

siswa yang akan lomba. 
- Menyediakan sarana dan prasarana persiapan 

dan saat lomba. 
- Menyediakan pelatih atau guru dari luar 

sekolah jika diperlukan. 
- Mengikutsertakan siswa yang berpotensi 

untuk lomba. 
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8. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 
dalam hal pembelajaran, prestasi akademik dan 
nonakademik, apakah sekolah melibatkan guru, 
peserta didik, penjaga, orang tua siswa dan komite 
sekolah? 

Keterlibatan guru, peserta didik, penjaga seko-lah, 
orang tua siswa dan komite sekolah selalu dilaku-
kan, asal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
dari masing-masing komponen. Oleh karena itu 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan senantiasa dila-
kukan bersama sesuai dengan bidangnya masing-
masing. 
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