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Terima kasih Anda telah ikut serta dalam Penelitian Pendidikan 
Kewarganegaraan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencermati 
cara mempersiapkan siswa kelas 8 di beberapa Negara untuk melakukan 
peran mereka sebagai warga negara. 

Kita mengetahui bahwa intepretasi hasil dari kuesioner siswa tergantung 
budaya negara, sekolah dan tujuan guru.  

Untuk memahami konteks tanggapan siswa, kami memerlukan informasi 
dari Anda, sebagai kepala sekolah, berkaitan dengan pelaksanaan 
pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Kami memerlukan bantuan Anda untuk memahami temuan-temuan dari 
pengujian siswa dengan mengisi kuesioner sekolah ini.  

Apabila Anda menemukan sesuatu dalam pertanyaan kami yang tidak 
sesuai dengan kondisi sekolah ini, harap pertimbangkan bahwa kuesioner 
ini telah dikembangkan untuk penelitian internasional dan telah 
digunakan dalam sistem sekolah yang berbeda.  

Terima kasih atas usaha dan kerja sama Anda. 

 

 
Harap jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mengacu  
kepada sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan secara 
keseluruhan. 
  
  
Untuk beberapa pertanyaan, Anda akan diminta untuk menjawab 
dengan hanya mengacu pada siswa kelas 8. Harap membaca 
instruksi yang diberikan untuk setiap pertanyaan.  
 

 

 



UMUM 

Q1 Berapa lama Anda menjadi kepala sekolah, termasuk 
tahun ini? 

 (Harap tulis hanya tahun penuh. Hitung setiap awal tahun ajaran 
sebagai satu tahun penuh.) 

 Sepanjang karier: ____________  tahun. 

 Di sekolah ini: _______________  tahun. 
 

Q2 Berapakah umur Anda? 
 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Di bawah 30 1  

 30 – 39 2  

 40 – 49 3  

 50 – 59 4  

 60 atau lebih 5  

. 

 

Q3 Apakah jenis kelamin anda? 

  Wanita  1

  Pria 2

 



LINGKUNGAN SEKOLAH  

Q4 Seberapa besar otonomi sekolah terlibat dalam masalah-
masalah berikut ini?  

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris)  

   
Otonomi 
penuh 

Otonomi 
cukup 

Kurang 
otonomi 

Tidak ada 
otonomi 

a) Perencanaan kurikulum  1 2 3 4

b) Penyampaian kurikulum 
1 2 3 4

c) Pemilihan dan penggunaan buku 
teks 1 2 3 4

d) Penunjukkan guru 
1 2 3 4

e) Pemberhentian guru 
1 2 3 4

f) Melaksanakan kebijakan 
pengujian siswa 1 2 3 4

g) Menentukan isi pengembangan 
profesi guru 1 2 3 4

h) Penilaian guru 
1 2 3 4

i) Mengalokasikan anggaran yang 
ada dalam sekolah 1 2 3 4

j) Kegiatan ekstrakurikuler 
1 2 3 4

k) Kebijakan penerimaan siswa 
1 2 3 4

l) Menetapkan gaji guru 
1 2 3 4

 
 

 



Q5 Pertanyaan berikut ini mengacu pada keikutsertaan guru dalam 
penyelenggaraan sekolah. 

Menurut pendapat Anda, berapa banyak guru di sekolah ini yang 
… 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris)  

  

Semua 
atau 

hampir 
semua 

Sebagian 
besar Beberapa 

Tidak ada 
atau 

sangat 
sedikit 
sekali 

Tidak 
diterapkan 

a) terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan? 1 2 3 4 5

b) berkontribusi untuk 
menyelesaikan masalah 
sekolah?

1 2 3 4 5

c) mengajukan saran-saran yang 
bermanfaat untuk 
meningkatkan pengelolaan 
sekolah 

1 2 3 4 5

d) bersedia menjadi anggota 
komite sekolah  sebagai 
perwakilan guru? 

1 2 3 4 5

e) memberikan kontribusi untuk 
menentukan prioritas sekolah? 1 2 3 4 5

f) menegakkan disiplin yang baik 
keseluruh sekolah, bahkan pada 
siswa yang tidak berada di 
kelas mereka? 

1 2 3 4 5

g) bertindak untuk menyelesaikan 
situasi konflik yang muncul di 
antara siswa di sekolah? 

1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 

 



Q5   Pertanyaan berikut ini mengacu pada keikutsertaan guru dalam 
penyelenggaraan sekolah. 

Menurut pendapat Anda, berapa banyak guru di sekolah ini 
yang … 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

 

Semua atau 
hampir 
semuai 

Sebagian 
besar Beberapa 

Tidak ada 
atau sangat 

sedikit 
sekali 

Tidak 
diterapkan 

h)   berperan aktif dalam 
kegiatan 
pengembangan/peningkat
an  sekolah? 

1 2 3 4 5

i)    mendukung keikutsertaan 
aktif para siswa dalam 
kehidupan sekolah 

1 2 3 4 5

 

 



Q6 Berikut ini adalah daftar kegiatan yang boleh dilakukan oleh sekolah 
(yang) bekerja sama dengan kelompok/organisasi eksternal.  

Sepanjang tahun akademik saat ini, berapa banyak siswa kelas 8 
yang memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan-
kegiatan ini? 

Harap jawab dengan mengacu kepada siswa kelas 8. 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Sebagian 
besar Beberapa  

Tidak ada 
atau 

sangat 
sedikit 
sekali  

Tidak 
ditawarkan 
di sekolah  

a) Kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan lingkungan 
hidup, berpusat di daerah lokal  

1 2 3 4 5

b) Proyek HAM 
1 2 3 4 5

c) Kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan orang-orang 
atau kelompok tidak mampu 

1 2 3 4 5

d) Kegiatan budaya (misalnya, 
teater, musik, sinema) 1 2 3 4 5

e) Memprakarsai kegiatan 
multibudaya dan antarbudaya di 
masyarakat setempat 

1 2 3 4 5

f) Berkampanye untuk 
membangkitkan kesadaran 
masyarakat, misalnya Hari Aids 
Sedunia, Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia. 

1 2 3 4 5

g) Kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan peningkatan 
fasilitas untuk masyarakat 
setempat (misalnya, taman umum, 
perpustakaan, pusat kesehatan, 
pusat rekreasi, gedung serba guna 
masyarakat)  

1 2 3 4 5

 



Q6 Berikut ini adalah daftar kegiatan yang boleh dilakukan oleh sekolah 
(yang) bekerja sama dengan kelompok/organisasi eksternal.  

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Sebagian 
besar Beberapa  

Tidak ada 
atau 

sangat 
sedikit 
sekali  

Sepanjang tahun akademik saat ini, berapa banyak siswa kelas 8 
yang memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan-
kegiatan ini? 

Harap jawab dengan mengacu kepada siswa kelas 8. 

Tidak 
ditawarkan 
di sekolah  

h) Partisipasi dalam berbagai 
kegiatan olahraga 1 2 3 4 5

 

 



 

Q7 Berapa jumlah siswa kelas 8 di sekolah ini yang … 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris)  

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Sebagian 
besar Beberapa  

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada  

Tidak 
diterapkan  

a) memilih perwakilan kelas 
mereka? 1 2 3 4 5

b) memberikan suara dalam 
pemilihan pengurus OSIS, 
MPK (Musyawarah Perwakilan 
Kelas)? 

1 2 3 4 5

 
 

 



Q8 Menurut pendapat Anda, berapa jumlah orang tua siswa 
di sekolah ini yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di 
bawah ini? 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Sebagian 
besar  Beberapa   

Tidak  ada 
atau 
hampir 
tidak ada  

a) Berpartisipasi aktif di dalam 
Komite Sekolah (orang tua dan 
guru, kepala sekolah). 

1 2 3 4

b) Memberikan suara dalam 
pemilihan pengurus komite 
sekolah 

1 2 3 4

c) Mendukung proyek-proyek 
sekolah di  masyarakat setempat 1 2 3 4

d) Menghadiri rapat Persatuan 
Orang tua dan guru 1 2 3 4

e) Menghadiri rapat orang tua dan 
guru 1 2 3 4

 

 



Q9 Menurut pendapat Anda, sejauh manakah pengaruh atau 
kontribusi orang-orang di bawah ini dalam proses pengambilan 
keputusan berkaitan dengan penyelenggaran sekolah ini? 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  Sangat 
besar 

Cukup 
besar Sedikit 

Tidak sama 
sekali 

Tidak 
diterapkan 

a) Guru 1 2 3 4 5

b) Pengawas Sekolah 
1 2 3 4

5

c) BP/BK 
1 2 3 4

5

d) Orang tua 
1 2 3 4

5

e) Staf  non-pengajar (seperti, 
pustakawan, psikolog, tata 
usaha) 1 2 3 4

5

f) Perwakilan masyarakat 
setempat 1 2 3 4

5

 

 



Q10 Di sekolah ini, seberapa besar pendapat siswa 
dipertimbangkan ketika mengambil keputusan mengenai 
persoalan berikut? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  
Sangat 
Besar  

Cukup 
Besar Kecil 

Tidak Sama 
Sekali 

a) Materi pelajaran 1 2 3 4

  b) Jadwal Pelajaran 1 2 3 4

c) Peraturan kelas 1 2 3 4

d) Peraturan sekolah 1 2 3 4

e) Kegiatan ekstrakurikuler 1 2 3 4

 

Q11 Menurut pendapat Anda, berapa banyak siswa di sekolah 
Anda yang … 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris)  

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Sebagian 
besar 

Beberapa 
dari 

mereka 

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada 

a) berperilaku dengan baik saat 
memasuki dan meninggalkan 
gedung sekolah? 

1 2 3 4

b) mematuhi peraturan sekolah?
1 2 3 4

c) menunjukan kepedulian terhadap 
fasilitas dan perlengkapan 
sekolah? 1 2 3 4

d) berperilaku baik selama istirahat 
sekolah? 1 2 3 4

 

 



Q12 Menurut pendapat Anda, sejauh manakah pernyataan di 
bawah ini menjelaskan situasi terakhir di sekolah ini? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

Tidak 
Sama 
Sekali   Sangat 

Besar  
Cukup 
Besar Kecil 

a) Para guru memiliki sikap positif 
terhadap sekolah 1 2 3 4

b) Para guru merasa menjadi bagian 
dari warga sekolah 1 2 3 4

c) Para guru bekerja dengan 
semangat 1 2 3 4

d) Para guru bangga dengan sekolah 
ini 1 2 3 4

e) Para siswa senang berada di 
sekolah 1 2 3 4

f) Para siswa belajar dengan 
semangat 1 2 3 4

g) Para siswa bangga dengan 
sekolah ini 1 2 3 4

h) Para siswa merasa menjadi 
bagian dari warga sekolah 1 2 3 4

i) Staf non-pengajar merasa 
menjadi  bagian dari warga 
sekolah 1 2 3 4

j) Staf non-pengajar peduli dengan 
penyelenggaraan sekolah 1 2 3 4

k) Staf non-pengajar bekerja dengan 
semangat 1 2 3 4

 



Q12 

 

  Sangat 
Besar  

Cukup 
Besar Kecil 

Menurut pendapat Anda, sejauh manakah pernyataan di 
bawah ini menjelaskan situasi terakhir di sekolah ini? 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

Tidak 
Sama 
Sekali 

l) Staf non-pengajar memiliki sikap 
positif terhadap sekolah 1 2 3 4

 

 



MASYARAKAT SETEMPAT 

Q13 Apakah sumber daya di bawah ini tersedia di daerah 
tempat sekolah ini berada? 

Harap artikan bahwa ‘wilayah setempat’ adalah wilayah yang 
berjarak radius sekitar 5 kilometer.  

  Ya Tidak  

 a) Perpustakaan umum  1 2

b) Bioskop 
1 2  

c) Gedung pertunjukan teater atau musik  
1 2  

d) Sekolah/tempat kursus Bahasa 
1 2  

e) Museum atau Galeri Seni 
1 2  

f) Tempat bermain 
1 2  

g) Taman umum  
1 2  

h) Tempat  ibadah (contohnya, gereja, 
mesjid, pura, wihara) 1 2

i) Fasilitas olahraga (contohnya kolam 
renang, lapangan tenis, lapangan basket, 
lapangan sepak bola) 1 2

 

 



Q14 Sejauh manakah, persoalan berikut menjadi sumber 
ketegangan sosial di daerah tempat sekolah ini berada? 

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

Tidak 
Sama 
Sekali   Sangat 

Besar  Cukup Besar Kecil 

a) Imigrasi 1 2 3 4

b) Buruknya tempat tinggal 
1 2 3 4

c) Pengangguran  
1 2 3 4

d) Tidak ada toleransi  beragama 
1 2 3 4

e) Konflik antaretnis 
1 2 3 4

f) Kemiskinan yang meluas 
1 2 3 4

g) Kejahatan terorganisasi 
1 2 3 4

h) Geng remaja 
1 2 3 4

i)  Kejahatan kecil 
1 2 3 4

 j) Pelecehan seksual 
1 2 3 4

k) Penyalahgunaan narkoba 
1 2 3 4

l) Penyalahgunaan alkohol 
1 2 3 4

 

 



Q15 Harap tunjukkan seberapa sering permasalahan di bawah 
ini terjadi di antara siswa di sekolah ini.    

(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  
Tidak 

pernah 
Kadang-
kadang Sering 

Sangat 
Sering 

a) Vandalisme (Mencoret-coret 
dinding, meja, bangku dan 
lainnya). 

1 2 3 4

b) Bolos 
1 2 3 4

c) Rasisme 
1 2 3 4

d) Tidak ada toleransi  beragama 
1 2 3 4

e) Perlakuan semena-mena 
terhadap sesama siswa 1 2 3 4

f) Tindak kekerasan 
1 2 3 4

g) Pelecehan seksual 
1 2 3 4

h) Penyalahgunaan narkoba 
1 2 3 4

i) Penyalahgunaan alkohol 
1 2 3 4

 

 
 

 



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH 

Q16 Bagaimana pendidikan kewarganegaraan diajarkan di 
sekolah ini di kelas 8? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  Ya Tidak  

a) Pelajaran ini diajarkan sebagai pelajaran 
terpisah oleh para guru mata pelajaran IPS 
Terpadu 

1 2  

b) Pelajaran ini diajarkan oleh para guru pelajaran 
yang berkaitan dengan ilmu sosial dan 
kemanusiaan (misalnya sejarah, geografi, 
ekonomi, dsb.) 

1 2  

c) Pelajaran ini dipadukan ke semua pelajaran yang 
diajarkan di sekolah 1 2  

d) Pelajaran ini merupakan kegiatan 
ekstrakurikuler  1 2  

e) Pelajaran ini dianggap sebagai hasil dari 
pengalaman sekolah secara keseluruhan 1 2  

f) Pelajaran ini tidak dianggap sebagai bagian dari 
kurikulum sekolah  1 2  

 

 



Q17 Menurut Anda apakah tujuan yang paling penting dari 
pendidikan kewarganegaraan di sekolah ? 

 Pilih tiga tujuan  yang Anda anggap paling penting dengan 
memberi tanda centang (√) pada tiga kotak yang disediakan 

a) Meningkatkan pengetahuan mengenai 
lembaga sosial, politik dan 
kewarganegaraan 

1  

b) Meningkatkan rasa menghargai dan 
perlindungan terhadap lingkungan 1  

c) Meningkatkan kemampuan 
mempertahankan pendapat 1  

d) Mengembangkan kemampuan dan 
kompetensi siswa dalam menyelesaikan 
konflik 

1  

e) Meningkatkan pengetahuan mengenai hak-
hak dan tanggung jawab warga negara 1  

f) Meningkatkan peran serta siswa di 
masyarakat setempat 1  

g) Meningkatkan cara berpikir kritis dan 
mandiri siswa 1  

h) Meningkatkan partisipasi siswa dalam  
kehidupan sekolah 1  

i) Mendukung pengembangan strategi yang 
efektif untuk menentang rasisme dan  
xenophobia (perasaan benci terhadap orang 
/benda asing) 

1  

j) Mempersiapkan para siswa untuk terlibat 
di dalam politik dimasa yang akan datang 1  

 



 

Q18 Di sekolah ini, apakah ada tanggung jawab khusus yang 
diberikan kepada guru berkaitan dengan pendidikan 
kewarganegaraan (contohnya, penanggung jawab mata 
pelajaran atau koordinator mata pelajaran pendidikan 
kewarganegaraan)? 

  Ya 1

  Tidak 2

 
 
  

 

 



UKURAN DAN SUMBERDAYA SEKOLAH 
Saat menjawab pertanyaan pada bagian ini, harap merujuk ke definisi 
“sekolah” yang diberikan pada catatan di awal  kuesioner ini. 

Q19 Apakah sekolah ini sekolah negeri atau sekolah swasta?

  (Harap beri tanda centang hanya pada satu kotak)  

 

Sekolah negeri 

(Ini merupakan sekolah yang dikelola langsung atau tidak 
langsung oleh otoritas pendidikan masyarakat, badan 
pemerintahan, badan yang ditunjuk oleh pemerintah atau 
dipilih oleh masyarakat.)

1  

 

Sekolah swasta 

(Ini merupakan sekolah yang dikelola langsung atau tidak 
langsung oleh organisasi non-pemerintah; contohnya, gereja, 
asosiasi dagang, perusahaan, atau lembaga swasta lainnya.) 

2  

 

 

 

Q20 Pada tanggal 28 Februari 2009, berapa jumlah total 
siswa di sekolah Anda? 

(Harap tuliskan jumlah tersebut pada setiap garis. . Tulis 0 (nol) 
jika tidak ada.)  

Jumlah siswa laki-laki: ________  a) 

b) Jumlah siswa perempuan: ______  

 

 

 

 

 



Q21 Pada 28 Februari 2009, berapa jumlah keseluruhan 
siswa kelas 8? 

(Harap tuliskan jumlah tersebut pada setiap garis. Tulis 0 (nol) 
jika tidak ada.)  

a) Jumlah siswa laki-laki: ________  

b) Jumlah siswa perempuan: ______  

 

Q22 Berapa jumlah guru di sekolah ini? 

 Termasuk guru tetap dan guru honorer.  

___________ a) Guru kelas 8 

b) Seluruh guru 

 

___________ 

 
Q23 Dari kategori di bawah ini, mana yang paling tepat untuk 

menggambarkan keadaan masyarakat tempat sekolah 
berada? 

 
(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap 
baris) 

 

 Kampung, dusun kecil, daerah pelosok (kurang dari 3.000 
orang) 1  

 Kota kecil (3.000 sampai 15.000 orang) 2  

 Kota (15.000 sampai 100.000 orang)  3  

 Kota (100.000 sampai 1.000.000 orang)  4

  Kota besar (lebih dari 1.000.000 orang) 5

 
 

Terima Kasih atas Kerjasamanya!! 

 


