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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

Nama    : ................................. 

Jenis Kelamin   : L / P 

Guru PAI Kelas  : ................................. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Bacalah soal dibawah ini dengan teliti 

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu 

3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi instrument ini 

 

I. SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 

 a.  Supervisi Kunjungan Kelas 
 

1. Dalam semester terakhir, berapa kali kepala sekolah melakukan kunjungan 

kelas untuk mengamati seorang guru yang sedang mengajar? 
 

a. lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 
 

2. Dalam semester terakhir, berapa kali kepala sekolah mengadakan kunjungan 

observasi  untuk memperbaiki cara mengajar Bapak/Ibu? 
 

a. lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 
 

3. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase)  menurut  Bapak/Ibu, 

     seberapa besar manfaat supervisi kunjungan kelas terhadap perbaikan 

proses belajar mengajar? 
 

a. 75% - 100% c. 25% - 49% 

                      b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

 

b. Semangat Kerja Guru 
 

4. Dalam sebulan terakhir, berapa kali  kepala sekolah memberikan evaluasi 

terhadap proses KBM untuk memotivasi semangat kerja Bapak/Ibu? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali                                    d. Tidak pernah 
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5. Apabila   dinyatakan   dengan   %   (persentase)   seberapa   besar   pengaruh 

supervisi kunjungan kelas terhadap semangat mengajar Bapak/Ibu? 
 

a. 75% - 100% c. 25% - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

c. Pemahaman Tentang Kurikulum 
 

6. Berapa kali dalam sebulan kepala sekolah mengadakan peninjauan rencana 

pembelajaran Bapak/Ibu? 
 

a.  Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali                                    d. Tidak pernah 
 

7. Berapa  kali  frekuensi  peninjauan  kepala  sekolah  terhadap  kesesuaian 

perangkat pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran ? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali                                    d. Tidak pernah 
 

8. Apabila dinyatakan dengan % (persentase), seberapa besar manfaat supervisi 

terhadap pemahaman kurikulum yang berlaku saat ini? 
 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

                   b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

d. Pengembangan Metode Dan Evaluasi 
 

9. Berapa kali dalam satu semester  kepala sekolah mengadakan bimbingan 

tentang metode pembelajaran dan teknik-teknik evaluasi pembelajaran? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali                                    d. Tidak pernah 
 

10. Apabila dinyatakan dalam % (persentase) seberapa besar manfaat supervisi  

 kunjungan kelas terhadap pengembangan metode dan evaluasi pembelajaran  

 Bapak/Ibu disekolah? 
 

 a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

 b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

         e. Rapat-rapat pembinaan 
 

11. Dalam  sebulan  terakhir,  berapa   kali   kepala   sekolah  mengadakan   

rapat (meeting)   secara  periodik   dengan   guru-guru   berkaitan  dengan   

KBM  disekolah? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali             d. Tidak pernah 
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12. Dalam satu semester, berapa kali  kepala sekolah mengadakan pembinaan 

administrasi atau tata laksana sekolah? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali             d. Tidak pernah 
 

            13. Dalam  satu  semester,  berapa  kali   kepala  sekolah  mengadakan rapat  

                  Evaluasi  KBM ? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

                   b. 3 – 4 kali             d. Tidak pernah 
 

f. Kegiatan Rutin Di Luar Mengajar 
 

14. Dalam  satu  semester,  berapa  kali  Bapak/Ibu  mengikuti  MGMP  guna 

peningkatan proses belajar mengajar? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali             d. Tidak pernah 
 

15. Dalam setahun terakhir, berapa kali Bapak/ibu mengikuti Pendidikan dan 

Latihan (diklat) dalam rangka meningkatkan kinerja guru? 
 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 kali             d. Tidak pernah 

 

     II. KINERJA GURU 

 

a. Penyusunan Rencana Pembelajaran 
 

1. Bila dinyatakan dalam persentase, seberapa besar kemampuan Bapak/Ibu 

dalam penyusunan rencana Pembelajaran?  
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b.  50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

2. Kapan Bapak/Ibu menyusun Rencana Pembelajaran? 
 

a.   Setiap kali pertemuan c.  Setiap ada akreditasi/supervisi 

b.   Setiap pokok bahasan d.  Tidak pernah 
 

3. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  kemampuan 

Bapak/Ibu   dalam merencanakan media   yang   akan   digunakan   dalam 

pembelajaran? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b.  50% - 74% d. kurang dari 25% 
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b. Pelaksanaan Interaksi Belajar Mengajar 
 

4. Bila dinyatakan dalam % (persentase), seberapa besar kemampuan Bapak/Ibu 

beinteraksi dengan siswa secara komunikatif? 
 

a. 75% - 100%   c. 25. % - 49% 
 

b. 50% - 74%   d. kurang dari 25% 
 

5. Bila dinyatakan dalam % (persentase), seberapa besar kemampuan Bapak/Ibu 
 

memberikan materi kepada siswa? 
 
 

a. 75% - 100%  c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

6. Bila dinyatakan dalam % (persentase), seberapa besar kemampuan Bapak/Ibu 

dalam memotivasi siswa? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b.   50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

c. Penilaian prestasi belajar peserta didik 

7. Kapan Bapak/Ibu mengadakan penilaian prestasi belajar siswa? 
 

a. Setiap kali pertemuan c. Setelah beberapa pokok bahasan 

b. Setiap pokok bahasan d. tidak pernah 
 

8. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  kemampuan 

Bapak/Ibu mengolah dan menganalisis hasil penilaian? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

9.  Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  kemampuan 

Bapak/Ibu menyusun laporan hasil penilaian? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

         d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik 

             10. Kapan Bapak/Ibu melaksanakan remedial untuk memperbaiki hasil ulangan 

siswa yang kurang memuaskan? 
 

a. ≤ 2 minggu setelah hasil ulangan diumumkan 

b. > 2 minggu setelah ulangan diumumkan 

                              c. setelah ujian semester 

  d. tidak dilakukan remedial 
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11. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  kemampuan 

Bapak/Ibu mengklasifikasikan kemampuan siswa? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

e. Pengembangan profesi 
 

 12. Dalam   sebulan   terakhir,   berapa kali   Bapak/Ibu   mengikuti   informasi 

 perkembangan IPTEK yang mendukung profesi anda sebagai guru? 
 

a. lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah  
 

f.  Pemahaman wawasan 
 

13. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  pemahaman 

Bapak/Ibu mengenai fungsi sekolah ? 
 

a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 
 

         g. Penguasaan bahan kajian akademik 
 

14. Sebelum  mengajar,  kapan  Bapak/Ibu  mempersiapkan  materi  yang  akan 

disajikan kepada siswa ? 
 

a. ≥ satu minggu sebelum mengajar 

b. 4 – 6 hari sebelum mengajar 

c. ≤ 3 hari sebelum pembelajaran 

d. tidak mempersiapkan materi 
 

15. Apabila  dinyatakan  dalam  %  (persentase),  seberapa  besar  penguasaan  
 

      Bapak/Ibu terhadap bahan kajian akademik sesuai mata diklat yang diampu?  
 

      a. 75% - 100% c. 25. % - 49% 

b. 50% - 74% d. kurang dari 25% 

 



 

 

 

 

 


