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PedomanWawancara 

WawancaradenganKepalaSekolah 

1. bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam menentukan 

jumlah kompensasi yang diberikan kepada pegawai? 

jawaban :proses perencanaan dalam menentukan pemberian kompensasi 

dilakukan dengan mengadakan rapat bersama ketua yayasan, sekretaris, 

bendahara yayasan dan kepala sekolah. Rapat akan membahas jumlah 

pemberian kompensasi rombongan belajar, jumlah pegawai dan 

pendapatan sekolah di dasarkan dari dana BOS. 

2. Siapa saja yang ikut serta dalam menentukan jumlah kompensasi yang 

diberikan? 

jawaban :Unsur petinggi yayasan dalam hal ini ketua yayasan, 

bendahara, serta kepala sekolah. 

3. Apa saja bentuk kompensasi yang diberikan sekolah kepada pegawai? 

jawaban :bentuknya, langsung dan tidak langsung. 

4. Apa saja jenis kompensasi langsung dan tidak langsung yang diberikan 

oleh sekolah  ? 

jawaban : jenisnya berupa, gaji pokok, insentif, dan bonus untuk 

kompensasi langsung, ada pun yang tidak langsung berupa tunjangan 

jabatan, masa bakti, thr dan tempat tinggal. 

5. Apa tujuan sekolah memberikan kompensasi ? 

jawaban : memberikan balas jasa kepada pegawai yang telah bekerja 

untuk memajukan sekolah dan anak didik.  

6. Bagaimana perhitungan dalam memberikan gaji pokok? 

jawaban : diberikan berdasarkan jumlah jam mengajar selama sebulan. 

7. Apakah ada perbedaan jumlah antara guru senior dan junior ? 



jawaban : tentu, ada perbedaan antara guru senior 15.000/jam dan guru 

junior 10.000/jam. Akan tetapi biasanya juga akan berubah di karenakan 

dan aanggaran sekolah yang tidak menentu.  

8. Apa saja jenis pemberian insentif kepada pegawai ? 

Jawaban : jenisinsentif yang diberikan kepada pegawai yang telah 

menyelesaikan tugasnya,  contohnya membuat soal uts dan itu biasanya 

berupa sejumlah uang atau sebuah pujian karena telah menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. 

9. Bagaimana pemberian bonus kepada pegawai ? 

jawaban : diberikan berdasarkan masa mengabdi, biasanya berupa uang 

dan berbagai hadiah lainnya seperti dalam bentuk rekreasi bersama para 

guru. 

10. Factor apa saja yang mempengaruhi pemberian kompensasi? 

jawaban : tentu dilihat dari kemampuan pihak sekolah membayar dan 

kesediaan sekolah untuk membayar. Jika kemampuan pihak sekolah 

memiliki kelebihan dalam membayarkan kompensasi maka 

kompensasinya akan dilebihkan 

11. Darimana sumber keuangan sekolah ? 

Jawaban : Ada dari uang dana bos 

12. Apakah masih ada guru yang sering terlambat? 

jawaban : Masih ada, hal ini dikarenakan jarak yang jauh serta mobilitas 

yang dimiliki para pegawai terbatas. 

13. Bagaimana anda melihat tingkat kedisiplinan guru dan apa saja factor 

yang mempengaruhinya? 

jawaban : Guru-guru disini sudah disiplin dalam bekerja walaupun 

belum sepenuhnya karena masih ada guru yang beberapa kali dating 

terlambat dikarenakan ada masalah keluarga, jarak rumah dan sekolah 



jauh, karena tidak adanya tenaga administrasi sehingga terkadang jika 

ada tugas mendadak kami yang mengurusnya misalnya seperti mengetik, 

sehingga kami  sering terlambat masuk mengajar 

14. Bagaimana kepala sekolah meningkatkan kedisiplinan pegawai? 

jawaban : ada berbagai macam metode yang digunakan untuk 

merangsang mental dan sikap para pegawai untuk disiplin. Contohnya 

memberikan hadiah bagi guru dengan tingkat kehadiran terbaik. 

Hadiahnya dapat berupa uang atau pujian dan barang. Diharapkan para 

pegawai lain akan termotivasi untuk menjadi lebih rajin.  

 

 

Wawancara dengan Guru 

1. Apa alas an anda mengajar? 

jawaban : mencari nafkah dan membantu membina anak-anak daerah 

kami agar menjadi anak-anak yang baik serta memiliki sikap dan sopan 

santun. 

2. Apakah pemberian kompensasi tepat pada waktunya? 

Jawaban : Sejauh ini, kadang-kadang gaji yang di berikan tidak tepat 

waktu, mungkin di karenakan pendanaan sekolah yang hanya di 

dapatkan dari dana Bos. 

3. Apakah kompensasi yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan anda 

sehari-hari? 



Jawaban : Relatif, sudah berkeluarga atau belum juga tergantung gaya 

hidup seseorang. Untuk saya, saya sudah memiliki suami dan anak, dan 

sejauh ini, penghasilan saya tidak cukup, sehingga saya juga memiliki 

kerja sampingan diluar mengajar. 

4. Adakah dampak dari pemberian kompensasi menurut anda? 

Jawaban : pasti ada. Selain saya senang mengajar, gaji di awal bulan 

juga semakin membuat saya bergairah untuk mengajar. Belum lagi 

dengan bonus yang diberikan oleh sekolah, walau jumlahnya tidak besar, 

tapi cukup untuk memotivasi saya untuk semakin disiplin. 

5. Apa pendapat anda terkait bagaimana kompensasi diatur dan disalurkan 

kepada pegawai di sekolah ini? Apakah sudah baik? 

Jawaban : sudah baik tapi terkadang pemberian gajinya tidak tepat 

waktu. Ada juga nilai positifnya walaupun pemberian gajinya kadang 

tidak tepat waktu tetapi pemberian gajinya teratur dan juga bonus dan 

tunjangan lain juga diberikan sebagaimana yang dijanjikan. 

6. Apa alas an anda bertahan dan mengajar di MIS Al-khairaat Kendek ? 

Jawaban : alasannya adalah karena saya sudah merasa nyaman mengajar 

di sini karena guru-gurunya sangat baik dan kepala sekolahnya juga 

sangat baik. 

7. Apakah anda merasa tidak adil ketika tau besaran nilai kompensasi yang 

di terima oleh sesam rekan kerja ? 



Jawaban : saya tidak pernah tau besaran kompensasi rekan kerja saya 

karena itu sifatnya rahasia jadi saya tidak perlu iri. 

8. Faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi kedisiplinan dalam 

pekerjaan anda ? 

Jawab : Kalau guru –guru disini memang masih ada yang dating 

terlambat karena factor jarak sekolah dan rumahnya jauh dan biasanya 

ada masalah-masalah keluarga sehingga yang mengakibatkan guru 

terlambat datang.” 
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