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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Wawancara 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Peneliti di sini mencari informasi dengan wawancara.  

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya SMA Muhammadiyah 10 

Surabaya? 

Kepala Sekolah : Awal saya mendirikan SMAMX terinspirasi dari 

kunjungan Bapak Din Syamsudin di SMP Muhammadiyah 

2 Surabaya, di situ saya masih menjadi kepala sekolah di 

SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Kemudian bapak Din 

Syamsudin mengingkan ada SMA dari lanjutan SMPM 2 

karena bapak Din Syamsudin begitu kagum dengan metode 

pembelajaran yang di sampaikan kepada siswa dan lulusan 

SMPM2 memiliki keberbakatan, sehingga bapak Din 

Syamsudin ingin ada SMA keberbakatan. Sungguh sangat 

spesial pendirian SMAMX, karena banyak yang 

mendukung untuk pendirian SMAMX ini. Saat saya masih 

menjadi kepala SMPM 2- sekolah yang menjadi inspirasi 

berdirinya SMAM 10, karena dianggap memiliki aktivitas 

pembelajaran dan manajemen yang berbeda dengan 

sekolah lain. Dari fasilitas pembelajaran, SMPM 2 

memiliki tempat di mall, sampai aktivitas pendidikan yang 

melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah unggul 
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 yang ada di Indonesia bahkan di luar Negeri. Prestasi pun 

telah diraih baik oleh guru maupun siswanya dari tingkat 

regional, nasional sampai internasional. Sehingga 

masyarakat menyebutnya sebagai sekolah inivatif yang 

kreatif. Dan itu semua dibuktikan dengan diperolehnya 

penghargaan melalui “INDONESIA INNOVATIVE 

QUALITY” sebagai “The best Tutoring Program In 

Education of The Year 2015” 

Peneliti : Dimana letak geografis SMA Muhammadiyah 10 

Surabaya? 

Kepala Sekolah : SMA Muhammdiyah 10 Surabaya ini terdapat di Jalan 

Genteng Muhammadiyah No. 45. Sekolah ini dengan 

pimpinan kepala sekolah Bapak Sudarusaman, dengan 

kebrakan siswa dan guru memanggilnya dengan nama Pak 

Sudar. SMA Muhammadiyah 10 Surabaya ini berada di 

tengah-tengah kota Surabaya. Sekolah ini berada di 

timurnya SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, utaranya Pasar 

Genteng Baru, baratnya Rujak Cingur Durasim, dan 

utaranya Dinas Kesenian.   

Peneliti : Bagaimana keadaan siswa dari awal berdiri sampai 

sekarang? 

Kepala Sekolah : Alhamdulillah, dengan bertambahnya tahun sekolah ini 

bertambah jumlah siswa. Karena di sekolah sini lebih 
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mementingkan keinginan siswa dan mengembangkan 

bakat mereka. Setiap tahun kita selalu mengadakan 

promosi sekolah, promosi sekolah ini tidak dilakukan guru 

saja tetapi siswa juga ikut berpartisipasi promosi sekolah. 

Setiap ada kegiatan siswa, selalu di upload di sosial media 

seperti Instagram, Facebook, Website SMA 

Muhammadiyah 10 Surabaya. Dengan cara mengupload 

kegiatan siswa di dalam maupun di luar sekolah, maka 

orang yang membuka atau melihat sosial media milik SMA 

Muhammadiyah 10 Surabaya akan tertarik dan akan 

mendaftarkan anaknya ke SMA Muhammadiyah 10 

Surabaya. Siswa tidak pernah lelah untuk menjelaskan 

tentang sekolahnya, dan dia merasa bangga sekolah sini.  

Peneliti : Bagaimana keadaan guru di SMA Muhammadiyah 10 

Surabaya? 

Kepala Sekolah : Alhamdulillah dengan banyaknya siswa siswi yang ada di 

sekolah sini, maka bertambah juga jumlah guru. Karena, 

semakin banyak siswa siswi di sini juga membutuhkan 

guru yang lebih banyak dan profesional. Di samping itu, 

guru juga memiliki bakat tertentu. Guru di sini juga tidak 

mementingkan dirinya sendiri tetapi guru di sini suka 

tolong menolong.  
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Peneliti : Bagaimana dengan Sarana dan Prasarana di SMA 

Muhamamdiyah 10 Surabaya? 

Kepala Sekolah :  Kebutuhan dan keperluan di sekolah di sini begitu 

banyak. Sehingga apa yang diingkan guru dan siswa selalu 

di turuti, karena itu semua fasilatas dari sekolah. Dengan 

memenuhi fasilitas yang ada di sekolah, maka siswa dan 

guru betah dan nyaman dengan keadaan sekolah. 

Peniliti : Apakah ada pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja 

guru? 

Kepala Sekolah : Ada. Karena dengan kita memberikan gaji yang lebih, 

guru akan semangat untuk mengajar. Tetapi di sini saya 

punya prinsip jika gaji guru lebih penting dari kebutuhan 

sekolah lainnya. Kenapa? Karena yang paling dipentingkan 

di sini adalah kesejahteraan guru.    

2. Wawancara dengan Bendahara Sekolah  

Peneliti : Apakah pihak sekolah memberikan gaji dengan tepat 

waktu? 

Bendahara : Tidak tepat waktu, karena dengan siswa membayar SPP 

tidak tepat waktu atau perbulan tidak bayar maka 

bendahara tidak ada pemasukan. Dari pemasukan situ guru 

dan karyawan bisa gajian. Tetapi jika siswa membayar SPP 

dengan tepat waktu dan tidak ada tunggakan maka guru dan 

karyawan bisa gajian tepat waktu. 
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Peneliti : Apakah sekolah memberikan dana pensiun atau dana 

pesangon kepada guru yang sudah pensiun ataupun yang 

sudah keluar dari sekolah? 

Bendahara  : Tidak, karena sekolah sini termasuk sekolah swasta.  

Peneliti : Apakah sekolah memberikan sejumlah dana sosial jika 

ada guru yang sakit atau meninggal? 

Bendahara : Iya dapat, karena kita di sini keluarga. Sehingga keluarga 

kita ada yang terkena musibah, kita selalu membantunya. 

Peneliti : Apakah pihak sekolah memberikan uang saku kepada 

guru yang mengoreksi hasil ujian dan membuat soal ujian? 

Bendahara : Iya dapat, karena sekolah di sini lebih mementingkan 

kesejahteraan guru. 

3. Wawancara dengan salah satu guru di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya   

Peneliti : Apakah guru melakukan tanya jawab ketika di akhir 

pembelajaran? 

Guru : Tidak di akhir saja tetapi juga di tengah-tengah 

pembelajaran. Karena ketika menjelaskan kepada siswa 

tidak selalu sama apa yang ada di gambaran di siswa. 

Sehingga ketika guru menjelaskan di tengah-tengah 

pembelajaran, juga mmeberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya. Dan guru siap mengulang pembelajaran yang 

mereka tidak paham. 
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Peneliti : Apakah guru memberikan tugas rumah atau pekerjaan 

rumah kepada siswa? 

Guru : Jarang, karena sekolah sini bersifat fullday. Sehingga 

guru jarang memberikan tugas rumah. Tetapi guru sering 

memberikan tugas kepada siswa agar siswa tidak 

ketinggalan pelajaran selanjutnya. 

Peneliti : Apakah guru mengulang materi kemarin yang sudah di 

sampaikan? 

Guru : Iya mengulang. Karena dengan guru mengulang materi 

kemarin, siswa bisa mengingat materi kemarin yang 

disampaikan. Sehingga ketika ujian siswa bisa 

mengerjakan dengan baik dan tenang. 

Peneliti  : Apakah guru menutup pelajaran dengan merangkum 

materi? 

Guru : Jarang merangkum karena tiap kali pertemuan tidak tentu 

apa yang di bahas oleh guru di dalam buku tersebut tidak 

habis. Merangkum materi ketika bab pelajaran sudah habis, 

baru kita merangkum materi tersebut.  

Peneliti : Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya? 

Guru : Iya, karena apa yang kita sampaikan kepada siswa belum 

tentu siswa faham dan tidak sesuai dengan apa yang ada 

pada gambaran siswa.  
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B. Angket (Kuisioner) 

ANGKET KESEJAHTERAAN TERHADAP KINERJA GURU DALAM PROSES 

BELAJAR MENGAJAR 

NAMA : 

SEKOLAH : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan ganda a, b, c, d di bawah ini! 

A. Kesejateraan  

1. Apakah pihak sekolah memberikan gaji dengan tepat waktunya? 

a. Selalu 

b. Tidak Pernah 

c. Jarang 

d. ....... 

2. Apakah dari pihak sekolah memberikan uang konsumsi disaat ada kegiatan di 

dalam sekolah ? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

 

3. Apakah pihak sekolah memberikan dana pensiun ataupun dana pesangon kepada 

guru yg sudah pensiun atau pun yg sudah keluar dr sekolah? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

4. Apakah sekolah memberikan sejumlah dana sosial jika ada guru yang sakit atau 

meninggal dunia? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……… 

5. Apakah pihak sekolah memberikan uang transportasi kepada guru yang selalu 

datang ke sekolah? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 
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6. Apakah anda sudah memiliki sertifikat pendidik? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

7. Apakah pihak sekolah memberikan uang saku kepada guru yang mengoreksi 

ujian? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

8. Apakah pihak sekolah memberi uang saku kepada guru yang membuat soal ujian? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……. 

9. Apakah pihak sekolah memberikan honor tambahan kepada guru yang menjadi 

struktur organisasi di sekolah? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

10. Apakah pihak sekolah memberikan honor tambahan kepada guru yang menjadi 

wali kelas? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 
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B. Kinerja Guru Dalam Proses Belajar Mengajar 

1. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……. 

2. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang ada sesuai buku pegangan 

guru? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

3. Apakah guru menutup pelajaran dengan merangkum materi? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

4. Apakah guru memberi penjelasan yang berkaitan dengan isi/materi pelajaran? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

5. Apakah guru mengulang pembelajaran ketika siswa tidak paham dengan materi 

yang disampaikan? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……... 

6. Apakah guru memberikan tugas/ latihan dengan memperhatikan perbedaan 

individu? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

7. Apakah guru melakukan tanya jawab ketika di akhir pembelajaran? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……. 

8. Apakah guru memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah kepada siswa? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. …….. 

9. Apakah guru mengulang materi kemarin yang sudah di sampaikan? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……... 
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10. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya? 

a. Selalu 

b. Tidak pernah 

c. Jarang 

d. ……... 
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C. Tabel Nilai-Nalia Chi Kuadrat 

 

 
 

Gambar Chi Khuadrat 
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D. Dokumentasi  

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

2. Wawancara dengan Bendahara 

 

3. Wawancara dengan Guru 
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