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Lampiran 1  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

KISI-KISI VARIABEL INTENSITAS SUPERVISI KEPALA 

SEKOLAH 

 

 

Variabel  Indikator Subindikator Nomor Soal Jumlah 

 

Intensitas 

Supervisi 

Kepala 

Sekolah 

Perencanaan 

supervisi 

Program perencanaan 

supervisi 

1,3 2 

Buku catatan, 

instrumen,  

dan jadwal supervisi 

pembelajaran 

3,4,5,6 4 

Pelaksanaan 

supervisi 

 

Introduksi dan 

penentuan sasaran  

supervisi 

7,8 2 

Teknik supervisi 9, 10, 11,  

12, 13, 14 

6 

Kepemimpinan 

supervisi 

15,16 2 

Tindak 

lanjut 

supervisi  

Pembinaan 17,18 

 

2 

 

Reward dan 

Punishment 

19,20 2 
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KISI-KISI VARIABEL KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI 

 

 

Variabel  Dimensi Indikator Nomor 

Soal 

Jumlah 

 

Kompetensi 

pedagogik 

guru PAI 

Menguasai 

karakteristik 

peserta didik 

 Memahami 

karakteristik 

peserta didik. 

 Mengidentifikasi 

potensi peserta 

didik. 

 Mengidentifikasi 

kemampuan awal 

peserta didik. 

 Mengidentifikasi 

kesulitan peserta 

belajar. 

1,2,3,4 4 

Menguasasi 

teori belajar 

dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran 

yang 

mendidik. 

 Memahami 

berbagai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait 

dengan lima mata 

pelajaran SD/MI. 

 Menerapkan 

berbagai 

pendekatan, 

strategi, metode, 

dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam lima 

mata pelajaran 

SD/MI. 

 Menerapkan 

pendekatan 

pembelajaran 

tematis, khususnya 

di kelas-kelas awal 

5,6,7,8,9 5 
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SD/MI. 

Pengembangan 

kurikulum 
 Menentukan 

tujuan lima mata 

pelajaran SD/MI. 

 Menentukan 

pengalaman 

belajar yang sesuai 

untuk mencapai 

tujuan lima mata 

pelajaran SD/MI 

 Memilih materi 

lima mata 

pelajaran SD/MI 

yang terkait 

dengan 

pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

10,11,12 3 

Kegiatan 

pembelajaran 

yang mendidik 

 Mengembangkan 

komponen-

komponen 

rancangan 

pembelajaran. 

 Menyusun 

rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik 

untuk kegiatan di 

dalam kelas, 

laboratorium, 

maupun lapangan. 

 Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, 

di laboratorium, 

dan di lapangan. 

13,14,15 3 
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Pengembangan 

potensi peserta 

didik 

 Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik 

mencapai prestasi 

belajar secara 

optimal. 

 Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasika

n potensi peserta 

didik, termasuk 

kreativitasnya. 

16,17 2 

Komunikasi 

dengan peserta 

didik 

 Memahami 

berbagai strategi 

berkomunikasi 

yang efektif, 

empatik dan 

santun, baik secara 

lisan maupun 

tulisan. 

 Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan 

santun dengan 

peserta didik 

dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi 

pembelajaran yang 

terbangun secara 

siklikal 

18,19,20 3 
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Lampiran 2   

Instrumen Penelitian 

 

Nama Guru   : 

Instansi    : 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang sesuai 

dengan keadaan dan kenyataan saudara yang sebenarnya 

 

-  Jika anda merasa sangat tidak setuju (STS) maka pilihan anda diberi 

skor 1; 

-  Jika anda merasa kurang setuju (TS) maka pilihan anda diberi skor 2; 

-  Jika anda merasa Netral (N) maka pilihan anda diberi skor 3; 

-  Jika anda merasa setuju (S) maka pilihan anda diberi skor 4; 

-  Jika anda merasa sangat setuju (SS) maka pilihan anda diberi skor 5; 

 

Catatan : Segala  informasi  yang diberikan  dijamin  kerahasiaannya  

berdasarkan kode   etik   penelitian   dan   hanya   dipergunakan   

untuk   kepentingan penelitian ini. 
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INSTRUMEN INTENSITAS SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 

 

No PERNYATAAN 

 

SS S N TS STS 

Perencanaan supervisi      

1 Pengetahunan supervisi 3 tahunan dan satu tahun      

2 Kepala sekolah membuat perencanaan program  

semester supervisi pembelajaran 

selama 2 kali setahun 

     

3 Kepala sekolah merencanakan supervisi 

klinis kepada masing-masing guru 5 kali dalam  

setahun 

     

4 Kepala sekolah harus menyiapkan instrumen  

supervisi (lembar observasi, angket, pedoman  

wawancara, dll) sebelum melakukan supervisi 

     

5 Kepala sekolah menyiapkan jadwal supervisi      

6 Kepala sekolah tidak mempublikasikan 

 jadwal supervisi 

     

Pelaksanaan supervisi      

7 Kepala sekolah menyajikan hasil supervisi  

sebelumnya, sebelum melakukan supervisi 
     

8 Kepala sekolah mengemukakan sasaran- 

sasaran yang membingungkan  

sebelum melaksanakan supervisi 

     

9 Kepala sekolah melaksanakan pertemuan 

individual dalam rangka pembinaan supervisi 

pembelajaran 

     

10 Kepala sekolah meminta guru secara langsung 

untuk menilai diri sendiri dengan format tertentu 

dalam rangka pelaksanaan supervisi 

 

 

    

11 Kepala sekolah melaksanakan supervisi 

(pembinaan) pembelajaran di rumah guru 
     

12 Kepala sekolah melaksanakan diskusi kelompok 

kepada guru yang disukai saja guna meningkatkan 

mutu pembelajaran 

     

13 Kepala sekolah melakukan supervisi demonstrasi 

guru dalam mengajar dihadapan guru-guru lain 
     

14 Kepala sekolah melakukan classroom observation 

(observasi kelas yang tujuannya adalah untuk 

memperoleh data obyektif aspek-aspek situasi 

pembelajaran) 

     

15 Kepala sekolah melaksanakan supervisi kepada      
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guru kelas pada menjelang ulangan semester 

16 Kepala sekolah sebagai pemimpin kurang optimal 

dalam memotivasi guru 
     

Tindak lanjut Supervisi      

17 Kepala sekolah melakukan pembinaan sesuai 

dengan hasil penilaian selama 5 kali 
     

18 Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan tiap 

guru minimal 5 kali dalam setahun 
     

19 Kepala sekolah memberikan rewards (hadiah) 

kepada guru karena melaksanakan KBM dengan 

baik 

     

20 Kepala sekolah mempertimbangkan hasil penilaian 

supervisi dengan cara melakukan pembinaan 

selama 1 bulan sekali 
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INSTRUMEN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI 

 

No PERNYATAAN 

 

SS S N T

S 

STS 

Menguasai karakteristik peserta didik      

1 Guru mengatur kelas untuk memberikan 

kesempatan belajar yang sama pada semua 

peserta didik dengan kelainan fisik dan 

kemampuan belajaryang berbeda. 

     

2 Guru enggan mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku peserta didik untuk 

mencegah agar perilaku tersebut tidak 

merugikan peserta didik lainnya. 

     

3 Guru kurang memperhatikan peserta didik 

dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat 

mengikuti aktivitas pembelajaran. 

     

4 Guru menyampaikan materi sesuai dengan 

karakteristik siswa 
     

Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 
     

5 Guru memastikan tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi pembelajaran tertentu. 
     

6 Guru menyesuaikan media pembelajaran yang 

digunakan dengan pokok bahasan yang akan 

disampaikan 

     

7 Guru menggunakan hanya satu model media 

pembelajaran. 
     

8 Guru menggunakan lebih dari satu buku 

sebagai sumber belajar 
     

9 Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

inovatif untuk mengelola pembelajaran siswa 

yang pasif. 

     

Pengembangan kurikulum      

10 Guru merancang rencana pembelajaran yang 

sesuai dengan silabus. 

     

11 Guru mengikuti urutan materi pembelajaran 

dengan memperhatikan tujuan pembelajaran 

     

12 Guru memilih materi pembelajaran sesuai 

konteks kehidupan seharihari peserta didik. 

 

     

Kegiatan pembelajaran yang mendidik      

13 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran      
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yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

peserta didik yang menyenangkan 

14 Guru mengkomunikasikan informasi baru tanpa 

memperhatikan usia dan tingkat kemampuan 

belajar peserta didik 

     

15 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai kehendak pribadi (tidak sesuai 

kurikulum) 

     

Pengembangan potensi peserta didik      

16 Guru bersikap pasif membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu. 

     

17 Guru mengidentifikasi dengan benar tentang 

bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik. 

     

Komunikasi dengan peserta didik      

18 Guru kurang memberikan perhatian dan 

mendengarkan semua pertanyaan dan 

tanggapan peserta didik 

     

19 Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan 

kerja sama yang baik antarpeserta didik. 

     

20 Guru menanggapi pertanyaan peserta didik 

secara tepat, benar, dan mutakhir. 
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Lampiran 3 

Hasil Perolehan Angket 
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Lampiran 4 

Kuantifikasi Perolehan Angket 
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Lampiran 5 

Tabel Kerja Koefisien Korelasi 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Regresi 
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Lampiran 7 

Surat Izin Riset 
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Lampiran 8 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 9 

Sertifikat KKN 
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Lampiran 10 

Sertifikat TOEFL 
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Lampiran 11 

Sertifikat IMKA 
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