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Lampiran. 1

Preferensi Siswa Kelas 2 Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di SMKN 4 Kendari

Peneiliti :Muhammad Ikhsan

Tempat : SMKN 4 Kendari

Peneliti Ma’af  menggagu, dalam upaya menuntaskan data-data 

yang saya butuhkan, tentang Preferensi Siswa Kelas 2 

Terhadap Kinerja Kepala sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan  di SMKN 4 Kendari, menurut sodara  

aspek-aspek apa saja yang diminati siswa terhdap kinerja 

kepala sekola?

Informan  M-R Menurut pendapat saya kak, yang paling diminati siswa 

dari kepribadiannya, sebegai kepala sekolah harus memilki 

kepribadian baik, tidak cepat marah dan percaya pada diri 

untuk selalu mengelola emosinya.

Peneliti Dari segi sengamatan  sodara, bagaimana kinerja kepala 

sekolah sekolah selama ini dalam menjankan tugasnya di 

SMKN 4 Kendari?

Informan  P-S Sebagai tenaga pendidik, pendidik harus mempunyai 

kemampuan antara lain profesional, kebribadian, sosiol , 

dan paedagogiknya.

Penelitih Dalam meningkatkan pembejaran di kelas , apakah kepala 

telah mengganti kurikulum KTSP menjadi kurikulum 



2013?

Informan M-A Betul kak, kepala sekolah telah mengganti kurikulum yang 

lama menjadi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013.  

Penelti Menurut anda kepala sekolah yang baik itu seperti apa?

Informan  N-A Kalau menurut saya kak, kepala sekolah yang baik dia 

juga berperan  sebagai tenaga pendidik  pada suatu 

lembaga pendidikan tidak hanya memberikan teori ilmu 

pengetahuan kepada siswa tetapi senang tiasa memberikan 

contoh teladan kapada siswa.

Peneliti Bagaimana bentuk ketegasan kepala sekolah hal ini tata 

tertib?

Informan S-R Kepala sekolah  tegas dalam hal tata tertib, masalah tata 

tertib berpakaian dalam artian kita diajarkan untuk selalu 

rapi dalam berpakaian , memberikan saksi kepada siswa 

apabila terlambat masuk sekolah, kepala sekolah sering 

memantau kami dalam waktu pembalajaran. Sebagaimana 

peran kepala sekolah melihat jika siswa tidak belajar maka 

kepala sekolah akan mengisi pembelajaran tersebut . 

disinilah peran kepala sekolah harus mempunyai skil 

dalam mengajar. Masalah ahlak kepala sekolah mengajak 

siswa untuk shalt jumat berjamaah di sekolah serta 

melakukan shalat dhur secara berrjamah.

Peneliti Bagaimana pandangan siswa terhadap sarana dan 

presarana  di smkn 4 kendari terutama 

perpustakaannya?



Informan  S-S kami merasa tergangung sebab ruangan perpustakaan 

berseblahan  dengan ruang kelas, apabila  guru 

mereka tidak masuk mengajar mereka ribut dikelas 

sehingga kami merasa terganggu.

Peneliti Menurut padangan adek perpustakaan bersebelah 

dengan ruang belajar?

R-N Menurut pandanga saya  perpustakaan berselahan 

dengan ruang belajar sebabkan kurangnya ruangan 

kelas yang sementara ini lagi tahap pemabangunan

Penelitih Bagaimana pendapat sodara tenatang visi, misi dan tujuan 

sekolah. Apakah sejalan dengan kinerja kepala sekolah?

Informan  S-P Menurut pendapat saya kak sudah sejalan sebagaiman 

yang tercantum dalam   visi, misi dan tujuan sekolah. 

dalam visi sekolah yang  tercantum menciptakan 

tenaga kerja yang mandiri, profesional dan berkerater 

mulia,  selanjutnya  membentuk insan yang bertakwa 

kepada tuhan yang maha esa, meningkatkan 

keterampilan sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing, menjalin kerja sama dengan masyarakat, 

dunia usaha dan dunia industry, menciptakan suasana 

yang asri, sedangakan tujuan  sekolah menghasilkan 

tamatan dan peserta didik yang memiliki pengetahuan 

keteranpilan dan etos kerja yang dilandasi iman dan 



takwa, terwujudnya budaya kerja sama, disiplin 

belajar dan berkarya, terwujudnya sekolah yang aman 

tertib dan ramah terhadap lingkungan

Peneliti Dalam kinerja kepala sekolah yang memberikan 

keuntungan kepada siswa itu seperti apa?

Informan M-S yang memberikan keuntungan kepada kami kak 

adalah   masalah perpustakaan  yang cukup memadai 

serta pemasangan  sistem jaringan internet. 

Peniliti Menurut sodara peran guru dalam meningkat mutu 

pendidikan sangat penting?

Informan M-M Betul kak, dimana seorang kepala sekolah perlu 

memperhatikan tenaga pendidik dan kependidikan 

mereka salah satu komponen yang paling, jika salah 

satu unsur tidak terpenuhi maka tidak akan berjalan 

wajar atau baik.

Peneliti Dalam meningkatkan mutu pendidikan apakah guru 

mempunyai peran penting?

Informan H-S Menurut saya kak, kedudukan guru pada suatu 

lembaga pendidikan memegang peranan sangat 

penting dan penentu keberhasilan pada suatu lembaga 

pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan

Peneliti   sarana dan prasarana apakah dapat menunjang 

belajar anda?



Informan S-P Keberadaan sarana belajar yang dimilki sekolah 

sangat penting dalam menunjang sisitem pembejaran 

sekolah. Oleh karena itu perlengkapan atau sarana 

dan prasana pendidikan tersebut harus diatur dengan 

baik.
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Lampiran. 1

Preferensi Siswa Kelas 2 Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMKN 4 Kendari

Peneiliti	:Muhammad Ikhsan

Tempat		: SMKN 4 Kendari

		Peneliti

		Ma’af  menggagu, dalam upaya menuntaskan data-data yang saya butuhkan, tentang Preferensi Siswa Kelas 2 Terhadap Kinerja Kepala sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan  di SMKN 4 Kendari, menurut sodara  aspek-aspek apa saja yang diminati siswa terhdap kinerja kepala sekola?



		 Informan  M-R

		Menurut pendapat saya kak, yang paling diminati siswa dari kepribadiannya, sebegai kepala sekolah harus memilki kepribadian baik, tidak cepat marah dan percaya pada diri untuk selalu mengelola emosinya.



		Peneliti 

		Dari segi sengamatan  sodara, bagaimana kinerja kepala sekolah sekolah selama ini dalam menjankan tugasnya di SMKN 4 Kendari?



		 Informan  P-S

		Sebagai tenaga pendidik, pendidik harus mempunyai kemampuan antara lain profesional, kebribadian, sosiol , dan paedagogiknya.





		 Penelitih 

		Dalam meningkatkan pembejaran di kelas , apakah kepala telah mengganti kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013?



		Informan M-A

		Betul kak, kepala sekolah telah mengganti kurikulum yang lama menjadi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013.  



		Penelti 

		Menurut anda kepala sekolah yang baik itu seperti apa?



		 Informan  N-A

		 Kalau menurut saya kak, kepala sekolah yang baik dia juga berperan  sebagai tenaga pendidik  pada suatu lembaga pendidikan tidak hanya memberikan teori ilmu pengetahuan kepada siswa tetapi senang tiasa memberikan contoh teladan kapada siswa.



		Peneliti

		Bagaimana bentuk ketegasan kepala sekolah hal ini tata tertib?



		 Informan S-R

		Kepala sekolah  tegas dalam hal tata tertib, masalah tata tertib berpakaian dalam artian kita diajarkan untuk selalu rapi dalam berpakaian , memberikan saksi kepada siswa apabila terlambat masuk sekolah, kepala sekolah sering memantau kami dalam waktu pembalajaran. Sebagaimana peran kepala sekolah melihat jika siswa tidak belajar maka kepala sekolah akan mengisi pembelajaran tersebut . disinilah peran kepala sekolah harus mempunyai skil dalam mengajar. Masalah ahlak kepala sekolah mengajak siswa untuk shalt jumat berjamaah di sekolah serta melakukan shalat dhur secara berrjamah.



		Peneliti 

		 Bagaimana pandangan siswa terhadap sarana dan presarana  di smkn 4 kendari terutama perpustakaannya?



		 Informan  S-S

		kami merasa tergangung sebab ruangan perpustakaan berseblahan  dengan ruang kelas, apabila  guru mereka tidak masuk mengajar mereka ribut dikelas sehingga kami merasa terganggu.



		Peneliti 

		Menurut padangan adek perpustakaan bersebelah dengan ruang belajar?



		 R-N

		Menurut pandanga saya  perpustakaan berselahan dengan ruang belajar sebabkan kurangnya ruangan kelas yang sementara ini lagi tahap pemabangunan



		 Penelitih

		Bagaimana pendapat sodara tenatang visi, misi dan tujuan sekolah. Apakah sejalan dengan kinerja kepala sekolah?



		 Informan  S-P

		Menurut pendapat saya kak sudah sejalan sebagaiman yang tercantum dalam   visi, misi dan tujuan sekolah. dalam visi sekolah yang  tercantum menciptakan tenaga kerja yang mandiri, profesional dan berkerater mulia,  selanjutnya  membentuk insan yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha dan dunia industry, menciptakan suasana yang asri, sedangakan tujuan  sekolah menghasilkan tamatan dan peserta didik yang memiliki pengetahuan keteranpilan dan etos kerja yang dilandasi iman dan takwa, terwujudnya budaya kerja sama, disiplin belajar dan berkarya, terwujudnya sekolah yang aman tertib dan ramah terhadap lingkungan



		Peneliti 

		Dalam kinerja kepala sekolah yang memberikan keuntungan kepada siswa itu seperti apa?



		 Informan M-S

		yang memberikan keuntungan kepada kami kak adalah   masalah perpustakaan  yang cukup memadai serta pemasangan  sistem jaringan internet. 



		Peniliti 

		Menurut sodara peran guru dalam meningkat mutu pendidikan sangat penting?



		Informan M-M

		Betul kak, dimana seorang kepala sekolah perlu memperhatikan tenaga pendidik dan kependidikan mereka salah satu komponen yang paling, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak akan berjalan wajar atau baik.



		Peneliti

		 Dalam meningkatkan mutu pendidikan apakah guru mempunyai peran penting?



		Informan H-S

		Menurut saya kak, kedudukan guru pada suatu lembaga pendidikan memegang peranan sangat penting dan penentu keberhasilan pada suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan



		Peneliti 

		  sarana dan prasarana apakah dapat menunjang belajar anda?



		Informan S-P

		Keberadaan sarana belajar yang dimilki sekolah sangat penting dalam menunjang sisitem pembejaran sekolah. Oleh karena itu perlengkapan atau sarana dan prasana pendidikan tersebut harus diatur dengan baik.
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