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LAMPIRAN 1 

 

Instrumen Wawancara dengan Kepala 

Sekolah tentang Upaya Sekolah 

Meningkatkan Karakterisik Sekolah Bermutu 

Terpadu 

 

1. Menurut Anda, apa saja yang menjadi tuntutan 

pelanggan (siswa, guru, orang tua murid, komite, 

masyarakat) terhadap sekolah ini?  

2. Langkah – langkah apa saja yang sekolah sudah 

lakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? 

(siswa, guru, dan orang tua murid) 

3. Apa kendala yang dihadapi sekolah dan dukungan 

yang didapat dalam memuaskan untutan/harapan 

pelanggan? 

4. Dalam hal apa saja para pelanggan dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan? 

5. Bagaimana menurut Anda tentang tanggung jawab 

dan kontribusi yang diberikan pada pihak – pihak 

tersebut? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi dan dukungan yang 

didapat sekolah pelibatan para pelanggan? 

7. Apakah sekolah melakukan evaluasi secara 

berkala? 
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8. Jenis – jenis evaluasi apa yang sekolah lakukan? 

9. Pihak mana saja/ siapa saja yang sekolah evaluasi? 

10. Seberapa sering sekolah melakukan evaluasi? 

11.  Apakah evaluasi dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja para anggota sekolah atau hanya untuk 

kenaikan pangkat/jabatan? 

12. Bagaimana tingkat komitmen guru dan staf 

terhadap peningkatan mutu sekolah? 

13. Bagaimana cara sekolah untuk membuat para guru 

dan staf memiliki komitmen? 

14. Apa saja upaya sekolah untuk melakukan 

perbaikan berkelanjutan? 

15. Apa saja perbaikan dan inovasi yang dilakukan 

sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah? 

16. Sebagai kepala sekolah, apakah Anda sudah merasa 

puas dengan kinerja saat ini? 
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LAMPIRAN 2 

 

Kuesioner untuk Guru tentang Upaya 

Sekolah untuk Meningkatkan Karakterisik 

Sekolah Bermutu Terpadu 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 

guru, orang tua siswa, dan siswa dalam peningkatan 5 

karakteristik sekolah bermutu terpadu (fokus pada 

pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, 

dan perbaikan berkelanjutan).  

Tolong beri pendapat tentang pertanyaan yang tertulis 

dengan cara menandai (√) pada satu pilihan.  

SS: Sangat Setuju, S: Setuju, CS: Cukup Setuju, TS: 

Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju 
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Daftar Kuesioner untuk Guru 

No Pertanyaan SS S 
C

S 

T

S 

ST

S 

1 

Setujukah Anda bahwa sarana dan 

prasarana menunjang proses 

belajar mengajar? 

          

2 
Setujukah Anda bahwa sekolah 
sudah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai?           

3 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

sudah menanggapi keluhan- 

keluhan dengan cepat?           

4 

Setujukah Anda bahwa pada 

umumnya guru sudah 
menunjukkan sikap yang ramah?           

5 

Setujukah Anda bahwa 
kompetensi guru penting untuk 

meningkatkan proses belajar 

mengajar?             

6 

Setujukah Anda bahwa guru 

sudah memiliki kompetensi yang 

memadai?             

7 

Setujukah Anda bahwa guru – 

guru memiliki daya empati 

terhadap siswa, sesama guru, dan 

orang tua siswa?           

8 

Setujukah Anda bahwa guru- guru 

sudah terlibat aktif di berbagai 

kegiatan untuk peningkatan mutu 

sekolah?           

9 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

selalu melakukan evaluasi untuk 

kemajuan sekolah secara berkala?      
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Daftar Kuesioner untuk Guru (lanjutan) 

No Pertanyaan SS S 
C

S 

T

S 

ST

S 

10 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

selalu melakukan evaluasi 

terhadap guru secara berkala?           

11 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

selalu melakukan evaluasi 

terhadap murid secara berkala?           

12 
Setujukah Anda bahwa evaluasi 

sering dilaksanakan?           

13 

Setujukah Anda bahwa evaluasi 

juga dilakukan untuk kenaikan 

pangkat/jabatan?           

14 

Setujukah Anda bahwa kepala 

sekolah memiliki komitmen dalam 

meningkatkan mutu?      

15 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

berusaha meningkatkan mutu 

secara terus – menerus?           

16 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

melakukan selalu melakukan 

inovasi dan perubahan?           

17 

Setujukah Anda bahwa umumnya 

guru tidak cepat merasa puas 

dengan kinerja sekolah?           

Pertanyaan Terbuka: 

1. Bentuk sarana dan prasarana apa saja yang 

disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu? 

2. Apa saja bentuk keluhan dari guru, siswa, dan orang 

tua siswa? 

3. Dalam hal apa saja keterlibatan guru di luar hal 

rutin? 

4. Bagaimana kompetensi guru di sekolah ini? 
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5. Apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan sekolah 

untuk peningkatan sekolah, terhadap siswa, dan 

guru? 

6. Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan? 

Tolong beri contoh. 

7. Apakah guru memiliki komitmen yang tinggi/ 

rendah? Tolong beri contoh. 

8. Apa saja bentuk perbaikan yang dilakukan sekolah? 
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LAMPIRAN 3 

 

Kuesioner untuk Komite Sekolah tentang 

Upaya Sekolah untuk Meningkatkan 

Karakterisik Sekolah Bermutu Terpadu 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 

guru, orang tua siswa, dan siswa dalam peningkatan 5 

karakteristik sekolah bermutu terpadu (fokus pada 

pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, 

dan perbaikan berkelanjutan).  

Tolong beri pendapat tentang pertanyaan yang tertulis 

dengan cara menandai (√) pada satu pilihan.  

SS: Sangat Setuju, S: Setuju, CS: Cukup Setuju, TS: 

Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju 
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Daftar Kuesioner untuk Komite Sekolah 

No Pertanyaan 
S

S 
S 

C

S 
TS 

ST

S 

1 

Setujukah Anda bahwa sarana 

dan prasarana penting dalam 

menunjang proses belajar 

mengajar? 

          

2 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

sudah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai?           

3 

Setujukah Anda bahwa sekolah 

sudah menanggapi keluhan- 

keluhan orang tua siswa dengan 

cepat?           

4 

Setujukah Anda bahwa pada 

umumnya guru dan kepala 

sekolah sudah menunjukkan 

sikap yang ramah?           

5 

Setujukah Anda bahwa para guru 

umumnya sudah berkompeten 

dalam mengajar?           

       

6 Setujukah Anda bahwa 

komunikasi antara guru-siswa, 

guru – orang tua, sekolah – orang 

tua penting? 

          

7 Setujukah Anda bahwa beberapa 

orang tua siswa memberikan 

kontribusi/ bantuan kepada 

sekolah? 
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Daftar Kuesioner untuk Komite Sekolah (lanjutan) 

No Pertanyaan SS S CS T

S 

ST

S 

8 Setujukah Anda bahwa guru 

sudah menunjukkan komitmen 

dalam meningkatkan mutu? 

          

9 Setujukah Anda bahwa kepala 

sekolah sudah memiliki 

komitmen dalam meningkatkan 

mutu? 

          

10 Setujukah Anda bahwa sekolah 

sudah berupaya untuk 

meningkatkan mutu? 

          

11 Setujukah Anda bahwa sekolah 

melakukan inovasi dan 

perubahan? 

          

12 Setujukah Anda bahwa orang 

tua siswa merasa puas dengan 

kinerja sekolah?  

          

Pertanyaan Terbuka: 

1. Bentuk sarana dan prasarana apa saja yang 

disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu? 

2. Apa saja bentuk keluhan dari guru, siswa, dan orang  

3. tua siswa? 

4. Apa saja bentuk komunikasi antara guru-siswa, guru 

– orang tua, sekolah – orang tua?  

5. Dalam hal apa orang tua siswa membantu/ 

berkontribusi kepada sekolah? 

6. Apa saja bentuk perbaikan yang dilakukan sekolah? 
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LAMPIRAN 4 

 

Instrumen Wawancara dengan Orang Tua 

Siswa tentang Upaya Sekolah untuk 

Meningkatkan Karakterisik Sekolah Bermutu 

Terpadu 

  

1. Menurut Anda, sebagai orang tua siswa, seberapa 

penting sarana dan prasarana menunjang proses 

belajar mengajar? 

2. Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai? 

3. Apa yang sering kalangan orang tua siswa dan siswa 

keluhkan? Bagaimana cara dan berapa lama sekolah 

menanggapi keluhan- keluhan tersebut? 

4. Apakah menurut Anda, pada umumnya guru dan 

kepala sekolah sudah menunjukkan sikap yang 

ramah?  

5. Sebagai orang tua siswa, bagaimana kompetensi 

guru di sekolah ini?  

6. Apakah komunikasi antara guru-siswa, guru – orang 

tua, sekolah – orang tua, menurut Anda penting? 

Mengapa?  

7. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan sekolah 

dengan siswa dan orang tua siswa?  

8. Dalam hal apa orang tua siswa memberikan 

kontribusi/ bantuan kepada sekolah? 
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9. Menurut Anda, apakah guru menunjukkan 

komitmen dalam meningkatkan mutu? Jika ya, apa 

saja yang guru lakukan? 

10. Menurut Anda, apakah kepala sekolah memiliki 

komitmen dalam meningkatkan mutu? Jika ya, apa 

saja yang kepala sekolah lakukan? 

11. Apa upaya yang dilakukan sekolah dalam 

meningkatkan mutu? 

12. Menurut Anda, apa saja inovasi dan perubahan 

yang telah sekolah lakukan? 

13.  Apakah orang tua siswa merasa puas dengan 

kinerja sekolah? Mengapa? 
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LAMPIRAN 5 

 

Instrumen Wawancara dengan Siswa tentang 

Upaya Sekolah untuk Meningkatkan 

Karakterisik Sekolah Bermutu Terpadu 

 

1. Menurut Anda, apakah sarana dan prasarana belajar 

(contoh: alat bantu peraga, meja- kursi, dll) penting 

dalam membantu proses belajar mengajar? 

2. Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai? 

3. Apa yang sering siswa keluhkan? Bagaimana cara 

dan berapa lama sekolah menanggapi keluhan- 

keluhan tersebut? 

4. Apakah menurut siswa, pada umumnya guru dan 

kepala sekolah sudah menunjukkan sikap yang 

ramah? 

5. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan sekolah 

dengan siswa?  

6. Apa usaha yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan mutu siswa dan sekolah? 

7. Apakah siswa merasa puas dengan cara kerja guru 

dan sekolah? Mengapa? 

 


