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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH 

11. Apakah ada factor penghambat dari segi siswa SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

 

1. Bagaimana usaha Ibu dalam meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah 

ini? 

2. Mengenai standar mutu Pendidikan yang telah ditetapkan (SNP), usaha 

ibu lebih menekankan kemana? 

3. Apa saja upaya-upaya yang Ibu lakukan untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

4. Bagaimana Ibu menerapkan kedisiplinan di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

5. Bagaimana upaya Ibu meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan terhadap guru secara khusus? 

6. Bagaimana upaya Ibu meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan terhadap siswa secara khusus? 

7. Apa saja faktor pendorong dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan 

di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

8. Apakah ada faktor pendorong lainya? 

9. Bagaimana hubungan pihak sekolah dengan masyarakat sekitar? 

10. Apa saja faktor penghambat dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan 

di SMAN 1 Menui Kepulauan? 
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    INSTRUMEN WAWANCARA 

             GURU  

6. Selama menjadi guru disini, adakah tantangan yang menjadi penghambat 

dalam Pendidikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selama mengajar di sekolah ini, yang Ibu lihat apa saja upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

2. Bagaimana penerapan kedisiplinan di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

3. Adakah kegiatan khusus bagi guru dalam upaya meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan secara khusus? 

4. Adakah kegiatan khusus bagi siswa dalam upaya meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan secara khusus? 

5. Apa saja faktor pendorong dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan 

di SMAN 1 Menui Kepulauan? 
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   INSTRUMEN WAWANCARA 

          SISWA 

5. Menurut adik apa faktor penghambat meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apa yang menjadi alasan adik bersekolah di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

2. Bagaimana penerapan kedisiplinan di SMAN 1 Menui Kepulauan? 

3. Bagaimana pendapat adik terkait mutu Pendidikan di sekolah ini? 

4. Menurut adik apa faktor pendorong meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 
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Lampiran 2: Transkrip Wawancara Informan 

Informan 01: 
Nama   : Martini Supu S.Pd (Kepala Sekolah) 

Umur   : 44 tahun 

Riwayat pendidikan          : S.1 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Bagaimana usaha Ibu 

dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan di sekolah ini? 

Tentunya saya sangat berusaha keras 

agar sekolah ini dapat bermutu serta 

bisa bersaing dengan sekolah lainnya. 

 

(Upaya) Mengenai standar mutu 

Pendidikan yang telah ditetapkan 

(SNP), usaha ibu lebih 

menekankan kemana? 

 

 

Tentang delapan standar mutu 

Pendidikan tersebut, misalnya standar 

kompetensi lulusan, standar isi, 

proses, penilaian, pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengelolaan sarpras dan 

pembiayaan kita upayakan semuanya 

secara bertahap dan pelan-pelan, 

istilahnya konsisional 

(Upaya) Apa saja upaya-upaya 

yang Ibu lakukan untuk 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Salah satu upaya yang saya lakukan 

untuk dapat meningkatkan mutu 

Pendidikan di sekolah ini adalah 

dengan mengusahakan terpenuhinya 

fasilitas Pendidikan yang dibutuhkan, 

walaupun bukan uang dari kantong 

sendiri tapi saya sangat mengusahakan 

ajuan dana dari pemerintah agar dapat 

terpenuhi sarana dan prasaran 

pendidikan di sekolah ini. Disini kan 

ada jurusan MIPA dalam 

pembelajaran dibutuhkan prakter 

maka saya upayakan agar tersedia 

laboratorium kimia, laboratorium 

fisika dan laboratorium kimia, kalua 

tidak ada semua fasilitas itu makan 

tidak jalan pembelajaran yang ada 

hanya teori saja, pastinya ilmu yang 

didapatkan tidak maksimal 

 

 

(Upaya) Bagaimana Ibu 

menerapkan kedisiplinan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Berbicara mutu berarti kita sedang 

berbicara kualitas, apa sebenarnya 

yang membedakan sekolah dengan 

pasar, yah aturan! Di sekolah itu, jam 
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datang di atur, pakaian yang 

dikenakan di atur, bentuk rambut di 

atur, hamper semuanya di atur. Hal 

tersebut sebagai pembeda mana 

sekolah dan mana pasar. Terlebih 

karena sekolah adalah Lembaga 

formal maka sangat layak dan 

dibutuhkan aturan untuk mengikat. 

Nah, tujuan itu apa sih tujuannya 

dibuat dan ditetapkan yah agar dapat 

dijalankan, mengingat semua hal 

tersbut menjadi menjadi dorongan 

bagi saya agar tegas terhadap 

pelaksanaan aturan yang ada demi 

kebaikan bersama, terurama bagi 

peserta didik tapi namanya manusia 

yang berpikir anak-anak pasti tidak 

mau jika hanya disuruh saja, maka hal 

tersebut harus lebih dulu ditekankan 

pada para pendidiknya terutama dalam 

prose belajar tidak boleh bagi guru 

untuk korupsi waktu, telat datang 

maunya pulang duluan pasti peserta 

didik tidak mendapat pengetahuan 

yang utuh padahal itu hak mereka, hal 

tersebut sangat saya tidak suka. Kira-

kira itulah salah satu upaya saja dalam 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

sekolah ini 

(Upaya) Bagaimana upaya Ibu 

meningkatkan mutu pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan 

terhadap guru secara khusus? 

Sebelum menjadi kepala sekolah, saya 

dulunya adalah guru biasa dan tahu 

persis rasanya jika kompetensi diri 

tidak ditingkatkan bagaimana caranya 

dapat mengembangkan kompetensi 

siswa, apalagi ditengah perkembangan 

teknologi yang sangat massif hari ini, 

jika guru tidak punya kesadaran 

mengembangkan Kemampuan diri 

dan menambah skill bisa-bisa akan 

lebih pintar siswa dibanding guru, 

maka untuk mengantisipasi hal 

tersebut sebagai kepala sekolah saya 

berusaha memfasilitasi guru terlebih 

posisi guru sebagai ujung tombak 

proses Pendidikan, mutu guru menjadi 

salah satu penunjang mutu Pendidikan 

dan output yang dihasilkan 

Upaya) Bagaimana upaya Ibu Sebagaimana telah ditetapkan 
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meningkatkan mutu pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan 

terhadap siswa secara khusus? 

indikator bermutunya suatu Lembaga 

Pendidikan adalah dapat dinilai dari 

out put yang dihasilkan, secara serius 

kami berupaya untuk menggali dan 

mengembangkan Kemampuan guru 

dan siswa sesui bakat dan minatnya, 

diberikan ruang seluas-luasnya serta 

disedikaan fasilitas pendukungnya, 

awalnya pemetaan tersebut dilakukan 

melaui ajang penggalian bakat dalam 

perlombaan maupun porseni antar 

kelas, juga berdasarkan kompetensi 

hasil belajar siswa sehingga dipetakan 

Kemampuan siswa lebih menonjol ke 

spiritual, sosial, pengetahuan atau 

keterampilan, kami menggali itu 

secara serius dengan terus 

mengevaluasi dan 

mengembangkannya terutama agar 

dapat terus diwariskan pada generasi 

penerusnya, sehingga kakak senior 

yang kompeten tetap ada penerusnya 

 

(Faktor Pendorong) Apa saja 

faktor pendorong dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kinerja guru salah satu faktor 

pendukung dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan, 

karena sebagai kepala sekolah saya 

hanya bisa mengontrol sedangnkan 

guru memiliki peran strategis yang 

lebih banyak berinteraksi dengan para 

peserta didik, sudah menjadi 

komitmen saya dalam penerimaan 

guru baru misalnya mencari dengan 

kualifikasi terbaik seperti tenaga 

pengajar yang sesuai dengan 

matapelajaran yang akan diajarkan 

dengan standar pendidikan atau ijazah 

minimal S1, guru yang kreatif dan 

inovatif, guru yang menguasai materi 

dan metode mengajar, guru yang tertib 

jam mengajar 

 

 

(Faktor Pendorong) Apakah ada 

factor pendorong lainya? 

Adanya sarana prasarana yang 

memadai bagi guru dan siswa 

menjadikan mudah dalam 

melaksanakan proses pembelajaran 

seperti laboratorium, ketersediaan 
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buku pelajaran dan alat-alat peraga 

yang cukup 

(Faktor Pendorong) Bagaimana 

hubungan pihak sekolah dengan 

masyarakat sekitar? 

Keterlibatan masyarakat sangat 

penting dalam menciptakan mutu 

pendidikan, disini ketua komite 

sekolah adalah perwakilan dari 

masyrakat, begitupun saat diadakan 

rapat dengan mengundang orang tua 

mereka sangat antusias hadir dan 

mendukung. Ketika ada kegiatan 

siswa untuk turun ke masyarakat 

mereka sangat diberi ruang, 

kesempatan dan dukungan sehingga 

terjalin hubungan baik antara pihak 

sekolah dengan masyarakat, out put 

yang dihasilkan atau keluaran dari 

sekolah kami memberi manfaat pada 

masyrakat sekitar sesuai dengan 

harapan, selain itu komunikasi antara 

orang dengan pihak guru dalam 

mendidik anak-anak mereka, orang 

tua selalu menjalin komunikasi 

kepada semua guru untuk selalu 

mengawasi anak, bahkan orang tua 

tidak sungkan untuk bicara ke dewan 

guru jika ada ketidaksesuaian pada 

ana 

(Faktor Penghambat) Apa saja 

faktor penghambat dalam upaya 
meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Karena sekolah kami sepenuhnya 

mengandalkan bantuan dari BOS 

(Bantuan Oprasional Sekolah) selain 

dari BOS sekolah ini hamper kurang 

dari segi pemasukan pembayaran, 

koperasi ataupun lainnya. Sehingga 

bisa dikatakan sangat bergantung pada 

dana bantuan operasional sekolah dari 

pemerintah tersebut, kendalanya 

adalah saat dan itu telat cair, maka 

terhambatlah proses pengadaan atau 

kegiatan yang membutuhkan dana 

dalam jumlah besar. Seperti pagar 

sekolah kami ini belum rampung 

karena kekurangan dana, jadi memang 

harus sedikit-demi sedikit, pelan-pelan 
untuk meningkatkan mutu sekolah ini 

sambal terus berupaya yang maksimal 

(Faktor Penghambat) Apakah 

ada factor penghambat dari segi 

siswa SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Namanya menghadapi siswa, manusia 

yang hidup dan berpikir apalagi usia 

remaja terbilang cukup sulit, terlebih 



 

79 
 

 

 

jika kurangnya kesadaran dari para 

siswa. Biasanya hal ini dari segi 

kedisiplinan, memang tidak banyak 

siswa bermasalah tapi tetap saja yang 

bermasalah ini adalah out put dari 

sekolah kami juga, sehingga Ketika 

orang diluar sana melihat kelakuan 

siswa kami maka akan mungkin bagi 

mereka mengeneralisi kualitas atau 

mutu Pendidikan yang ada di sekolah 

yang kami cintai ini 

Informan 02: 

Nama   : Yuliana A. Manan S.Pd (Guru Mapel) 

Umur   :35 Tahun 

Riwayat pendidikan          : S.1 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Selama mengajar di 

sekolah ini, yang Ibu lihat apa 

saja upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kepala sekolah selalu berusaha agar 

lengkap fasilitas sekolah terutama 

yang digunakan dalam pembelajaran, 

kalau misalnya ada praktek sedangkan 

sekolah kekurangan alat dan bahan 

sehingga guru mengajukan pasti 

dipenuhi, bahkan guru-guru didorong 

untuk selalu mengkomunikasikan jika 

ada kekurang segera dikoordinasikan 

untuk diadakan, terlebih kepala 

sekolah sangat mendorong 

pembelajaran agar maksimal kalua 

ada praktek atau praktikum harus 

diadakan semuanya 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Terbilang sangat ketat dan disiplin, 

apalagi kepala sekolah sangat sering 

datang tepat waktu, sehingga selalu 

berjalan hukuman bagi siswa yang 

terlambat datang begitupun teguran 

bagi guru yang terlambat datang tanpa 

pemberitahuan. 

(Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi guru dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

Guru-guru disini punya agenda rutin 

pelatihan untuk meningkatkan 

keilmuan dan kapasitas diri yang 

difasilitasi oleh kepala sekolah, kepala 
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khusus? sekolah selalu mendorong dan 

menyemangati kami agar professional 

dalam bekerja, menguasai 

Kemampuan pedagogic dalam 

mengajar dan menangani siswa, salah 

satunya harus ditopang dengan terus 

meningkatkan Kemampuan guru 

melalui pelatihan yang telah diadakan 

oleh kepala sekolah 

Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi siswa dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

khusus? 

Sebagaimana yang kita ketahui 

bersama bahwa setiap anak itu 

berbeda bakat dan minatnya, kepala 

sekolah selalu mengarahkan agar guru 

sebisa mungkin mendorong peserta 

didik pada peningkatan kualitas diri 

pada apa yang ia sukai 

(Faktor Pendorong) Apa saja 

faktor pendorong dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Disini para wali murid sangat peduli 

terhadap anak-anaknya, mereka 

berupaya agar anak-anaknya tidak 

terpengaruh pergaulan bebas, 

terhidandar dari penyalahgunaan 

obata-obatan terlarang bahkan wali 

murid sampai datang kerumah dewan 

guru untuk melakukan komunikasi 

jika ada hal-hal mencurigakan pada 

anak maupun yang lainnya berkaitan 

dengan perkembangan belajar dan 

harapan orang tua terhadap anaknya 

agar sekolag menjadi perantara untuk 

mengarahkan anak sesuai harapan 

orang tuanya 

 

(Faktor Penghambat) Selama 

menjadi guru disini, adakah 

tantangan yang menjadi 

penghambat dalam Pendidikan? 

Selama saya menjadi guru di sekolah 

ini tantangan terbesar saya yaitu 

menghadapi karakter siswa yang 

berbeda-beda dengan perilaku yang 

beragam, karena kami selaku pihak 

guru tahu betul bahwa tanggung 

jawab kami sebagai seorang guru 

bukan saja hanya mengajar atau 

memberikan teori dalam pembelajaran 

tetapi kami juga dituntut untuk 

mengubah karakter siswa yang 

berperilaku buruk menjadi perilaku 

yang baik, sementara kesadaran setiap 

anak didik tersebut bebeda-beda 
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Informan 03: 

Nama   : Hendra S.Pd (Guru Mapel) 

Umur   : 27 Tahun 

Riwayat pendidikan          : S.1 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Selama mengajar di 

sekolah ini, yang Bapak lihat apa 

saja upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Cukup banyak, seperti inventarisasi 

sarana dan prasarana Pendidikan, 

terutama dari segi kedisiplinan. 

 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Kedisiplinan salah satu hal yang 

sangat ditekankan di sekolah ini, 

semuanya harus tepat waktu baik jam 

datang maupun jam pulang, begitupun 

pada tata tertib aturan berpakaian yang 

telah ditetapkan. Ditandai dengan 

ketegasan kepala sekokah dalam 

memberikan hukuman dan teguran 

kepada para guru. Jika jam masuk ada 

siswa yang berkeliaran pasti selalu 

ditanyakan kemana gurunya, disini 

juga rutin apel pagi dan apel pulang 

sehingga ketahuan jika ada siswa yang 

bolos, begitupun swiping seragam, 

swiping ramput sangat rutin dilakukan 

(Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi guru dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

khusus? 

Kepala sekolah terus menyupayakan 

agar para guru selalu mengikuti 

perkembangan teknologi dan 

informasi dengan cara kepala sekolah 

selalu aktif mengikutkan dirinya 

maupun guru dalam berbagai acara 

Pendidikan, berupa pelatihan bagi 

guru, seminar Pendidikan, studi 

banding maupun yang lainnya. 

Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi siswa dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

Kepala sekolah memiliki agenda rutin 

mengunjungi kelas-kelas guna 

memantau berjalannya proses 

pembelajaran, melihat Kemampuan 
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khusus? guru dalam menyajikan pembelajaran  

dan Kemampuan siswa dalam 

menangkap materi pelajaran, semua 

itu dipantau oleh kepala sekolah 

termasuk nilai hasil belajar siswa 

setiap kelas untuk kemudian nanti 

dibahas saat rapat, seringnya kepala 

sekolah menegaskan kewajiban bagi 

guru agar dapat memantau 

perkembangan siswa baik dari segi 

akademik maupun keterampilan atau 

life skill untuk kemudian diarahkan 

dan dikembangkan 

(Faktor Pendorong) Apa saja 

faktor pendorong dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kalau disini guru-gurunya sudah 

cukup bagus jadi begitu diberi arahan 

sedikit dari kepala sekolah semua 

sudah mengerti tupoksinya masing-

masing, jadi sudah bisa bekerja 

dengan baik  

(Faktor Penghambat) Selama 

menjadi guru disini, adakah 

tantangan yang menjadi 

penghambat dalam Pendidikan? 

Kepala sekolah kami terbilang sangat 

serius dan transparan, terlihat saat ada 

dana maka pengajuan apapun pasti 

diterima, namun saat sekolah 

kekurangan dana maka tidak 

terlaksanalah kegiatan yang 

berhubungan dengan dana 

Informan 04: 

Nama   : Afrizal, S.Pd (Guru Mapel) 

Umur   : 30 Tahun 

Riwayat pendidikan          : S.1 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Selama mengajar di 

sekolah ini, yang Bapak lihat apa 

saja upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kepala sekolah serius dalam 

mengadakan sarana dan prasarana 

Pendidikan, pembinaan khusus guru 

dan siswa berprestasi, sejauh ini 

cukup baik 

 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Kepala sekolah sangat tegas soal 

kedisiplinan. 

(Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi guru dalam upaya 

Ada, guru-guru disini selalu dituntut 

untuk mengembangkan Kemampuan 
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meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

khusus? 

teknologi informasi, rutin mengikuti 

pelatihan dan studi banding. 

Upaya) Adakah kegiatan khusus 

bagi siswa dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan secara 

khusus? 

Pemetaan dan pembinaan khusus bagi 

para siswa berprestasi untuk 

dipersiapkan mengikuti berbagai 

perlombaan  

(Faktor Pendorong) Apa saja 

faktor pendorong dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Salah satunya fasilitas, seperti Saat 

menerapkan suatu aturan tentunya 

yang sesuai dengan kesanggupan, 

begitupun jika ingin mencapai tujuan 

mesti tersedia alat-alat pendukungnya. 

Seperti mewajibkan guru dan siswa 

untuk disiplin misalnya, karena 

tersedianya pagar sekolah sehingga 

memudahkan penerapan aturan 

tersebut. Dalam standard proses 

pembelajaran juga tanpa fasilitas 

pendukung akan sulit terealisasi  

(Faktor Penghambat) Selama 

menjadi guru disini, adakah 

tantangan yang menjadi 

penghambat dalam Pendidikan? 

Siswa dengan beragam karakternya 

benar-benar menjadi PR bagi para 

guru, baik dalam hal akademik yang 

berbeda-beda tingkat pemahamannya 

maupun dalam aspek keterampilan 

yang tidak semua siswa ingin ikut 

terlibat aktif mengembangkan diri 

sesuai bakat dan minatnya menjadi 

salah satu penghambat dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan ini 

Informan 05: 

Nama   : Nila Sari (Siswa Kelas X/IPA1) 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Apa yang menjadi alasan 

adik bersekolah di SMAN 1 

Menui Kepulauan? 

Di kampung ini kan hanya ada satu 

sekolah, dulu ingin bersekolah di luar 

daerah tapi tidak diizinkan orang tua, 

sekarang saya merasa beryukur bisa 

sekolag di SMAN 1 Menui ini 

terutama karena fasilitas belajarnya 

yang lengkap. Buku-buku 

pembelajaran juga sangat lengkap, 
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saya tidak merasa minder dengan 

teman-teman lain yang sekolah di kota  

karena pembelajaran dan fasilitas 

belajar kami sama, bahkan terbukti 

kami bisa bersaing juga dengan 

mereka saat ada perlombaan dan 

olimpiade 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Sangat ketat, baik kehadiran maupun 

berpakaian. 

(Upaya) Bagaimana pendapat adik 

terkait mutu Pendidikan di sekolah 

ini? 

Sangat bagus, karena fasilitas 

belajarnya bagus dan banyak kegiatan 

ekstrakurikuler 

(Faktor Pendorong) Menurut 

adik apa faktor pendorong 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Guru-guru yang pintar dan fasilitas 

yang lengkap 

(Faktor Penghambat)  Menurut 

adik apa faktor penghambat 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? Masih ada yang sulit taat aturan 

Informan 06: 

Nama   : Isma Yanti (Siswa Kelas X/IPS1) 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Apa yang menjadi alasan 

adik bersekolah di SMAN 1 

Menui Kepulauan? 

Karena mau menuntut ilmu, sekolah 

yang paling dekat juga dan biaya yang 

terjangkau 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Kepala sekolah kami sangat tegas dari 

segi menaati aturan dan kedisiplinan, 

beliau selalu datang lebih pagi 

terutama pada hari senin karena akan 

upacara bendera, jika ada yang 

terlambat beliau akan memberikan 

sanksi tegas kepada para siswa dan 

teguran kepada para guru 

(Upaya) Bagaimana pendapat adik 

terkait mutu Pendidikan di sekolah 

ini? 

Bagus sekali, fasilitasnya bagus dan 

system pelajarannya mudah dipahami 

(Faktor Pendorong) Menurut 

adik apa faktor pendorong 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kepala sekolah dan gurunya dengan 

fasilita sekolah 
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(Faktor Penghambat)  Menurut 

adik apa faktor penghambat 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Tidak terlalu tahu, tapi mungkin biaya 

karena semua fasilitas di sekolah ini 

tidak langsung ada semua secara 

bersamaan 

 

 

Informan 07: 

Nama   : Muhammad Fergi (Siswa Kelas X/IPS 3) 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Apa yang menjadi alasan 

adik bersekolah di SMAN 1 

Menui Kepulauan? 

Salah satu yang membuat saya suka 

bersekolah disini karena kita tidah 

hanya diarhkan untuk terus belajar di 

kelas saja, tapi banyak sekali kegiatan 

pendukung lainnya seperti 

ekstrakurikuler dan pembinaan 

tambahan, sehingga bisa dipilih sesui 

yang kita sukai, diajari guru yang juga 

ahli disitu, fasilitasnya juga lengkap 

jadi tidak ada lagi alasan untuk terus 

belajar 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Sangat ketat, saya mungkin siswa yang 

sering terlambat, setiap terlambat pasti 

dihukum.  

(Upaya) Bagaimana pendapat adik 

terkait mutu Pendidikan di sekolah 

ini? Bagus, karena sering menang lomba 

(Faktor Pendorong) Menurut adik 

apa faktor pendorong 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kerja sama guru dengan kepala 

sekolah beserta wali murid 

(Faktor Penghambat)  Menurut 

adik apa faktor penghambat 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kalau ada siwa yang tidak taat aturan 

seperti saya atau kalua ditunjuk ikut 

kegiatan tidak mau 
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Informan 08: 

Nama   : Sartina (Siswa Kelas IX/IPS 2) 

Lokasi wawancara                  : SMAN 1 Menui Kepulauan  

Tema Wawancara           : Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan serta Faktor Pendukung dan 

Penghambatnya. 

Pertanyaan Jawaban 

(Upaya) Apa yang menjadi alasan 

adik bersekolah di SMAN 1 

Menui Kepulauan? 

Bagusnya sekolah disini, walaupun di 

kampung tapi alat-alat belajarnya 

lengkap, bahkan disediakan wifi saat 

akan belajar berbasis online 

(Upaya) Bagaimana penerapan 

kedisiplinan di SMAN 1 Menui 

Kepulauan? 

Selain kepala sekolah, para guru disini 

juga sangat ketat. Terlihat upaya 

mereka dalam menjaga kedisiplinan, 

sehingga murid-murid juga segan jika 

ingin coba-coba melanggar aturan 

atau tata tertib yang berlaku, itu yang 

saya rasakan. Kemudian dari segi 

pembelajaran selalu ada alat bantu 

belajar yang guru siapkan sehingga 

kami sebagai siswa yang berlajar 

merasa senang dan mudah memahami 

materi pelajaran 

(Upaya) Bagaimana pendapat adik 

terkait mutu Pendidikan di sekolah 

ini? 

Bagus, karena sejak sekolah dasar 

saya tidak tahu apa bakatku, tetapi 

setelah bersekolah di SMAN 1 Menui 

Kepulauan ini, saya sudah pernah ikut 

lomba mewakili sekolah dalam bidang 

kesenian, itu bagusnya kalau sekolah 

banyak kegiatan, apalagi sampai 

diwajibkan. Sehingga yang sama 

sekali tidak tahu apa sebenarmya 

bakatnya bisa menjadi tahu dan dapat 

dikembangkan 

(Faktor Pendorong) Menurut 

adik apa faktor pendorong 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Kerja sama dengan wali murid, 

misalnya saat pengambilan raport 

sekolah selalu diwakili oleh orang tua 

siswa, kalau ada masalah pada siswa 

guru langsung memberitahukannya 

kepada orang tua, sering juga ada 

pertemuan antar orang tua, apalagi 

kalau ada kegiatan keagamaan atau 

sosialiasi 

(Faktor Penghambat)  Menurut 

adik apa faktor penghambat 

meningkatnya mutu Pendidikan di 

SMAN 1 Menui Kepulauan? 

Sejauh ini saya lihat masih ada 

wilayah sekolah belum dipagar dan 

wifi sekolah kadang loading 
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Lampiran 3: Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMAN 1 

Menui Kepulauan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Laboratorium Kimia 

Gambar. Laboratorium Fisika 

Gambar. Laboratorium Biologi 
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Gambar. Laboratorium Komputer 

Gambar. Ruang Perpustakaan 

Gambar. Ruang Kepala Sekolah 
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Gambar. Ruang Guru 

Gambar. Ruang Tata Usaha 

Gambar. Gedung Musholla 
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Gambar. Lemari Penampungan Piala 

Gambar. SMAN 1 Menui Tampak Depan 

Gambar. SMAN 1 Menui Tampak Tengah 
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Dokumentasi Informan Penelitian di SMAN 1 Menui Kepulauan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Gambar. Wawancara dengan Guru  
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Gambar. Wawancara dengan Guru  

 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 
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Gambar. Wawancara dengan Siswa 
 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 
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Gambar. Wawancara dengan Siswa 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 

 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 
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Gambar. Wawancara dengan Siswa 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 

 

Gambar. Wawancara dengan Siswa 
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Gambar. Kondisi dalam Laboratorium Komputer 
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Tebel. Keadaan Siswa SMA Negeri 01 Menui Kepulauan Tahun 2021 

 

Kelas Program 
JML 

RB/Kelas 

Akhir Bulan 

L P L+P 

XII 

MIPA 1 1 8 20 28 

MIPA 2 1 8 23 31 

IPS 1 1 26 7 33 

IPS 2 1 22 7 29 

Jumlah X 4 64 61 125 

XII 

IPA 1 1 10 20 30 

IPA 2 1 8 24 32 

IPS 1 1 11 16 28 

IPS 2 1 17 16 33 

Jumlah XI 4 46 76 122 

XII 

IPA 1 1 5 16 21 

IPA 2 1 5 14 19 

IPS 1 1 15 11 26 

IPS 2 1 11 15 26 

IPS 3 1 11 12 23 

Jumlah XII 5 47 68 115 

Total   13 157 205 365 

 

 

        Tabel. Ruang Kantor 

No Jenis Ruang  

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

Rusak 

Total 

1 Kepala Sekolah           1 

2 Wakil Kepsek           1 

3 Guru           1 

4 Tata Usaha           1 

5 Tamu           1 

6 Konseling           1 
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Tebel. Ruang dan Fasilitas Penunjang Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Ruang  

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

Rusak 
Total 

1 Masjid  √  -  -  -  - 1 

2 Tempat Parkir  √  -  -  -  - 2 

3 Kantin   √  -  -  -  - 2 

4 Asrama Siswa  √  -  -  -  - 1 

5 Lapangan Futsal  √  -  -  -  - 1 

6 Laboratorium Fisika  √  -  -  -  - 1 

7 Laboratorium Kimia  √  -  -  -  - 1 

8 Laboratorium Biologi  √  -  -  -  - 1 

9 
Laboratorium 

Komputer 
 √  -  -  -  - 1 

10  Perpustakaan  √  -  -  -  - 1 

11 Gazebo  √  -  -  -  -   








