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Lampiran 1. Kisi-kisi wawancara dengan kepala sekolah 
dan wakil kepala sekolah 
 

No Standar  Keberhasilan Pertanyaan 

1 Kualifikasi akademik furu 
sesuai dengan permen No. 
16/2007, tentang standar 
kualifikasi akademik dan 
kompetensi guru terhadap 
pembelajaran PAKEM 

1. Apakah dalam 
penerimaan tenaga 
pendidik, guru sudah 
memenuhi kualifikasi 
akademik sesuai 
Permen No. 16 Th 2007, 
yaitu Guru SMK/MAK 
harus memiliki 
kualifikasi akademik 
minimum S1 yang 
sesuai dengan 
matapelajaran yang 
diajarkan/diampu, dan 
diperoleh dari program 
studi yang terakreditasi 

2. Bagaimana tingkat 
pemahaman guru 
terhadap konsep 
PAKEM ? 

 Jumlah Sertifikasi Guru 
SMK Telekomunikasi 
Tunas Harapan 

3. Berapa jumlah guru 
yang telah bersertifikasi 
pendidik ? 

 Adanya silabus pelajaran 
dan RPP dalam setiap 
pembelajaran yang 
dilakukan 

4. Apakah guru memiliki 
silabus dan RPP pada 
setiap melaksanakan 
KBM? 

 Adanya Apresepsi dan 
Motivasi 

5. Apa yang dilakukan 
guru pada kegiatan 
pendahuluan saat 
melaksanakan KBM? 

 Kegitan Inti sesuai dengan 
standar PAKEM 

6. Apakah ada prakarsa 
siswa dalam kegiatan 
belajar, yang 
ditunjukkan melalui 
keberanian memberikan 
pendapat tanpa 
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diminta, dan kesediaan 
mencari alat dan 
sumber belajar  

7. Apakah ada 
keterlibatan mental 
siswa dalam proses 
belajar-mengaajar, 
seperti menyelesaikan 
tugas secara tuntas 
melebihi dari apa yang 
diharapkan, 
tergugahnya emosi 
sesuai suasana dalam 
proses KBM? 

8. Apakah guru sudah 
sesuai dengan perannya 
dalam KBM, yaitu 
sebagai fasilitator, 
pemantau, member 
umpan balik, lebih 
bersifat ulur tangan 
daripada campur 
tangan ? 

9. Apakah siswa belajar 
dengan pengalaman 
langsung, baik terkait 
aspek afektif, kognitif, 
dan keterampilan ? 

10. Apakah guru dalam 
KBM menggunakan 
metode dan media yang 
bervariasi ? 

11. Bagaimana interaksi 
antara guru dan siswa 
maupun antara sesama 
siswa dalam KBM? 

12. Bagai guru memberikan 
penilaian hasil 
pembelajaran ? 

 Kegiatan Penutup ( adanya 
kesimulan dan Evaluasi) 

13. Apakah guru selelu 
mengajak siswa untuk 
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menyimpulkan dan 
memberikanevaluasi di 
setiap akhir 
pembelajaran? 

 Adanya penilaian dan 
tindak lanjut pembelajaran 

14. Apakah guru selalu 
memberikan penialaian 
dan tindaj lanjut 
pembelajaran pada 
setiap pertemuan 
pembelajaran? 

 Siswa memiliki sikap dan 
karakter baik dengan target 
100% 

15. Bagaimana kompetensi 
pada aspek afektif yang 
dimiliki siswa, berapa 
prosentase 
keberhasilannya ?  

 Siswa memperoleh nilai 
kognitif dengan target 
100% 

16. Bagaimana kompetensi 
pada aspek kognitif 
yang dimiliki siswa, 
berapa prosentase 
keberhasilannya ?  

 Siswa memiliki nilai 
psikomotorik dengan target 
100% 

17. Bagaimana kompetensi 
pada aspek psikomotor 
yang dimiliki siswa, 
berapa prosentase 
keberhasilannya ? 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Sekolah 
dan Wakil Kepala Sekolah Tentang Implementasi PAKEM 

 

No Daftar Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Apakah dalam 

penerimaan tenaga 
pendidik, guru sudah 
memenuhi kualifikasi 
akademik sesuai Permen 
No. 16 Th 2007, yaitu 
Guru SMK/MAK harus 
memiliki kualifikasi 
akademik minimum S1 
yang sesuai dengan 
matapelajaran yang 
diajarkan/diampu, dan 
diperoleh dari program 
studi yang terakreditasi ? 

 

2 Bagaimana tingkat 
pemahaman guru 
terhadap konsep PAKEM ? 

 

3 Berapa jumlah guru yang 
telah bersertifikasi 
pendidik ? 

 

4 Apakah guru memiliki 
silabus dan RPP pada 
setiap melaksanakan 
KBM? 

 

5 Apa yang dilakukan guru 
pada kegiatan 
pendahuluan saat 
melaksanakan KBM? 

 

6 Apakah ada prakarsa 
siswa dalam kegiatan 
belajar, yang ditunjukkan 
melalui keberanian 
memberikan pendapat 
tanpa diminta, dan 
kesediaan mencari alat 
dan sumber belajar ? 
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7 Apakah ada keterlibatan 
mental siswa dalam 
proses belajar-mengaajar, 
seperti menyelesaikan 
tugas secara tuntas 
melebihi dari apa yang 
diharapkan, tergugahnya 
emosi sesuai suasana 
dalam proses KBM? 

 

 

8 Apakah guru sudah 
sesuai dengan perannya 
dalam KBM, yaitu sebagai 
fasilitator, pemantau, 
member umpan balik, 
lebih bersifat ulur tangan 
daripada campur tangan ? 

 

9 Apakah siswa belajar 
dengan pengalaman 
langsung, baik terkait 
aspek afektif, kognitif, dan 
keterampilan ? 
 

 

10 Apakah guru dalam KBM 
menggunakan metode dan 
media yang bervariasi ? 

 

11 Bagaimana interaksi 
antara guru dan siswa 
maupun antara sesama 
siswa dalam KBM? 

 

12 Bagai guru memberikan 
penilaian hasil 
pembelajaran ? 

 

13 Bagaimana kompetensi 
pada aspek afektif yang 
dimiliki siswa, berapa 
prosentase 
keberhasilannya ?  
 

 

14 Bagaimana kompetensi 
pada aspek kognitif yang 
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dimiliki siswa, berapa 
prosentase 
keberhasilannya ?  
 

15 Bagaimana kompetensi 
pada aspek psikomotor 
yang dimiliki siswa, 
berapa prosentase 
keberhasilannya ?  
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Lampiran 3 
 

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN GURU 
 
No Aspek  Pertanyaan  

1 

Pembelajaran 
Aktif 

Apakah guru aktif dalam memantau 
kegiatan belajar siswa? 

2 

Apakah guru aktif memberikan 

umpan balik kepada siswa, umpan 

balik seperti apakah yang diberikan 

kepada siswa? 

3 

Apakah guru selalu mengajukan 

pertanyaan yang menantang kepada 

siswa? 

4 
Apakah guru selalu mempertanyakan 

gagasan siswa setiap pembelajaran? 

5 

Pembelajaran 

Kreatif 

Bagaimana guru mengembangkan 

kegiatan belajar yang menarik dan 

beragam 

6 
Apakah guru menggunakan alat 

bantu dalam pembelajaran? 

7 
Apakah guru selalu memanfaatkan 

lingkungan dalam pembelajaran? 

8 
Bagaimana guru mengelola kelas dan 

sumber belajar? 

9 
Apakah guru merencanakan proses 

dan hasil belajar? 

10 

Pembelajaran 

Efektif 

Apakah dalam setiap pembelajaran 

sudah tercapai tujuan 

pembelajarannya, seberapa 

prosentase keberhasilnannya? 

11 

Apakah setiap akhir pembelajaran 

siswa mencapai kompetensi yang 

diharapkan? 

12 
Pemebelajaran 

Meneyenangkan 

Bagaimana guru membuat suasana 

belajar yang menarik, menantang 
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dan meningkatkan motivasi, 

seberapa berhasilkah usaha 

tersebut? 

13 

Apakah siswa mendapatkan 

pengalaman secara langsung dalam 

setiap pembelajaran? 

14 

Apakah ada peningkatan 

kemampuan siswa dalam berpikir 

kritis dalam memecahkan masalah, 

sebutkan contohnya? 

15 
Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung? 
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Lampiran 4. 

Hasil  Wawancara dengan Guru Tentang Implementasi 

PAKEM 

No Pertanyaan Jawaban Responden 

1 

Apakah guru aktif 

dalam memantau 

kegiatan belajar siswa? 

Kegiatan pembelajaran 

sering diadakan kegiatan 

diskusi, selama diskusi 

maka guru keliling untuk 

memantau proses jalannya 

diskusi siswa. 

2 

Apakah guru aktif 

memberikan umpan 

balik kepada siswa, 

umpan balik seperti 

apakah yang diberikan 

kepada siswa? 

Untuk umpan balik guru 

dalam mengecek 

pemahaman siswa diberikan 

pertanyaan, tetapi kadang 

tidak semua siswa 

merespons, sehingga guru 

sering memberikan PR atau 

pengayaan, dari nilai 

tersebut maka guru akan 

tahu siswa mana yang sudah 

paham dan belum paham. 

3 

Apakah guru selalu 

mengajukan 

pertanyaan yang 

menantang kepada 

siswa? 

Kadang diberikan 

pertanyaan yang menantang, 

namun siswa kadang kurang 

tahu atau palah tidak 

menjawab, sehingga 

diberikan pertanyaan yang 

levelnya dibawahnya, dan 

dibantu dengan pertanyaan 

penggiring supaya siswa 

dapat merespond dengan 

baik 

4 
Apakah guru selalu 

mempertanyakan 

Diawal pembelajaran guru 

selalu memberikan 
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gagasan siswa setiap 

pembelajaran? 

 

 

 

pertanyaan tentang 

pendapat atau gagasan 

siswa mengenai 

permaslahan itu seperti apa 

? nanti akan memunculkan 

pendapat yangbervariasi dari 

siswa, namun ketika 

menyimpulkan tetap 

diarahkan oleh guru.   

5 

Bagaimana guru 

mengembangkan 

kegiatan belajar yang 

menarik dan beragam 

Guru dalam 

mengembangkan kegiatan 

belajar supaya menarik 

dengan cara diberikan game 

yang sesuai dengan tema 

atau kompetensi yang 

diajarkan 

6 

Apakah guru 

menggunakan alat 

bantu dalam 

pembelajaran? 

Guru dulu menggunakan 

alat bantu berupa LCD 

projector ketika masih 

dipasang di setiap ruang 

kelas, tetapi sekarang tidak 

pernah memakai, karena 

ditakutkan jika kelas yang 

satu memakai terus kelas 

yang lain tidak akan 

menimbulkan kecemburuan, 

alat yang lain menggunakan 

laptop, speaker, dan video 

pembelajaran. 

7 

Apakah guru selalu 

memanfaatkan 

lingkungan dalam 

pembelajaran? 

Dalam pembelajaran guru 

selalu memanfaatkan 

kondisi lingkungan, karena 

di kurikulum dituntut 

dengan hal semacam itu 
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8 

Bagaimana guru 

mengelola kelas dan 

sumber belajar? 

Biasanya anak-anak yang 

kemampuannya dibawah 

yang lain, maka tempat 

duduknya di depan sehingga 

mudah untuk 

memantaunya. 

9 

Apakah guru 

merencanakan proses 

dan hasil belajar? 

Proses diwujudkan dalam 

RPP dan untuk hasil belajar 

biasanya dinilai prosesnya, 

yang lain memakai tes 

10 

Apakah dalam setiap 

pembelajaran sudah 

tercapai tujuan 

pembelajarannya, 

seberapa prosentase 

keberhasilnannya? 

Belum karena tidak semua 

siswa memiliki kemampuan 

kognitif yang sama. Untuk 

mengatasi permasalahannya 

siswa tersebut diberikan 

tugas tambahan dan 

remidiasi. Untuk prosentase 

keberhasilannya sekitar 30-

40% yang belum berhasil 

11 

Apakah setiap akhir 

pembelajaran siswa 

mencapai kompetensi 

yang diharapkan? 

Tidak selalu, karena untuk 

mencapai satu kompetensi 

dibutuhkan lebih dari dua 

pertemuan 

12 

Bagaimana guru 

membuat suasana 

belajar yang menarik, 

menantang dan 

meningkatkan 

motivasi, seberapa 

berhasilkah usaha 

tersebut? 

Supaya lebih menarik maka 

guru minyisipkan game dan 

pelajaran supaya tidak 

monoton maka diselang-

seling, missal sekarang 

speaking, besok writing atau 

reading seperti itu. Untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa maka guru 

biasanya memutarkan video 

pembelajaran yang interaktif, 

missal film, animasi dll. 
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Untuk keberhasilannya ya 

sekitar >70%, tetapi juga ada 

yang belum berhasil 

13 

Apakah siswa 

mendapatkan 

pengalaman secara 

langsung dalam setiap 

pembelajaran? 

Biasanya diakhir tiap bab, 

siswa baru sadar misalnya, 

oh ternyata yang dipelajari 

sesuai dengan ini 

14 

Apakah ada 

peningkatan 

kemampuan siswa 

dalam berpikir kritis 

dalam memecahkan 

masalah, sebutkan 

contohnya? 

Ada peningkatan, karena 

dalam pembelajaran kita 

sering memancing opini 

mereka, dari situ guru bisa 

menilai bahwa siswa telah 

meningkat cara berfikir 

kritisnya, contohnya setiap 

guru memberikan 

pertanyaan diakhir season, 

maka siswa memberikan 

feedback kepada guru  

15 

Bagaimana sikap siswa 

pada saat 

pembelajaran 

berlangsung? 

Siswa memiliki sikap yang 

baik, serius dan lebih 

semangat, meskipun masih 

ada siswa yang stagnan 

seperti sebelumnya. 
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Lampiran 5.  

Kuestioner Siswa Tentang Implementasi PAKEM 

Identitas Responden (Responden tidak perlu menulis nama) 

1. Nomor Responden : _______________(diisi oleh peneliti) 

2. Jenis kelamin : Pria/Wanita *) Usia : _____ tahun 

3. Kelas  :_________ 

Dengan Hormat, 

Sehubungan  dengan  penyelesaian  Tesis  yang  sedang  

saya  lakukan  di Program Pasca sarjana Magister 

Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga, maka saya melakukan penelitian dengan judul : 

“Evaluasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang”. 
Salah satu cara untuk mendapatkan data pada 

penelitian saya adalah dengan mengetahui  pendapat  para 

siswa melalui  penyebaran  kuistioner. Untuk itu, besar 

harapan saya kepada saudara untuk dapat menjawab 

pertanyaan ini dengan baik dan jujur sesuai dengan kondisi 

yang ada pada sekolah Saudara. Semua keterangan dan 

jawaban yang Saudara berikan bersifat rahasia dan tidak 

akan diketahui oleh siapapun kecuali peneliti sendiri. 

 

Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Petunjuk pengisian ! 

1. Kuestioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, 

mohon dijawab dengan baik dan jujur. 

2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa 

ada yang terlewatkan. 

3. Berilah tanda checklist/centang (√) pada jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan kondisi sekolah saudara. 
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Keterangan : 

SS   =  sangat setuju 

S  =  setuju  

TS  =  tidak setuju 

STS  =  sangat tidak setuju 

 

No Pertanyaan 
Jawaban Responden 
SS S TS STS 

1. 
Saya selalu aktif membuat 
konsep bertanya pada setiap 
pelajaran  

    

2. 
Saya selalu menanyakan hal-
hal yang kurang saya pahami 

    

3. 
Dalam setiap praktik saya 
sangat antusias dan aktif dalam 
bekerja 

    

4. 
Sayaa selalu terlibat dalam 
setiap kegiatan pembelajaran 

    

5. 
Saya selalu aktif dalam 
menemukan dan memecahkan 
masalah pembelajaran 

    

6. 

Saya selalu mengemukakan 
gagasan atau ide dan pendapat 
pada setiap pembelajaran 
berlangsung 

    

7. 
Saya selalu mengkritisi gagasan 
dan pendat guru ataupun siswa 
lain pada saat pembelajaran 

    

8. 

Saya mampu membuat atau 
merancang produk sesuai 
dengan kompetensi yang 
diajarkan oleh guru  

    

9. 
Saya mampu untuk membuat 
karya tulis dan laporan hasil 
praktik secara mandiri 

    

10. 
Saya mendapatkan wawasan 
dan keterampilan dari setiap 
pembelajaran 
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11. 

Saya sudah menguasai semua 
kompetensi yang diajarkan 
selama belajar di SMK 
Telekomunikasi Tunas Harapan 

    

12. 

Saya merasa tertarik, 
tertantang, dan termotivasi 
pada semua pembelajaran yang 
diajarkan oleh guru 

    

13. 
Saya mendapatkan pengalaman 
secara langsung dalam setiap 
pembelajaran 

    

14. 

Saya selalu menanyakan 
kepada guru ataupun teman 
pada setiap pembelajaran yg 
kurang saya pahami 

    

15. 

Saya selalu mencari solusi yang 
efektif dari permasalahan yang 
saya alami baik dalam 
pembelajaran maupun diluar 
pembelajaran 

    

16. 
Saya merasa senang dan fokus 
saat mengikuti pembelajaran 
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Lampiran 6. 

Pedoman Observasi dalam Implementasi PAKEM 

No Aspek yang diobservasi Ada 
Tidak 
Ada 

1 
Guru membuat Silabus dan RPP 
dalam KBM 

  

2 
Adanya Apresepsi dan Motivasi 
pada awal pembelajaran 

  

3 
Guru aktif dalam memantau 
kgiatan belajar siswa 

  

4 
Guru aktif memberikan umpan 
balik kepada siswa 

  

5 
Guru menggunakan metode 
pembelajaran yang bervariatif 

  

6 
Guru menggunakan media 
pembelajaran dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

  

7 
Guru memanfaatkan lingkungan 
sekitar dalam pembelajaran 

  

8 
Guru melaksanakan evaluasi 
pada setiap akhir pembelajaran 

  

9 

Guru membuat iklim belajar 
yang menarik, dan mampu 
membangkitkan motivasi belajar 
siswa 

  

 

 

 

 

 

 




