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Terima kasih Anda telah ikut serta dalam Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan 
Internasional ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencermati dibeberapa 
negara mengenai cara mempersiapkan siswa kelas 8 untuk melakukan peran 
mereka sebagai warga negara dan khususnya mengenai aspek-aspek sekolah dan 
sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian sikap kewarganegaraan. 

Ciri khas sekolah sebagai lingkungan belajar merupakan hal yang penting dalam 
penelitian ini, karena hal tersebut merupakan kontribusi seluruh guru. 

Guru merupakan faktor utama dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan 
keterampilan yang diperlukan siswa untuk secara sadar menerapkan peranannya 
sebagai warga negara, dan untuk mengembangkan sikap terbuka dan demokratis. 

Hal tersebut merupakan alasan mengapa kuesioner ini ditujukan kepada seluruh 
guru, tidak hanya guru Pendidikan Kewarganegaraan. Kami meminta Anda 
memberikan beberapa informasi tentang suasana dan keadaan sekolah yang 
memberikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa. 

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk waktu anda, komitmen dan 
kerjasamanya. 
 
 
Harap jawab pertanyaan di bawah ini dengan merujuk ke praktik 
pengajaran Anda di sekolah ini. Saat menjawab pertanyaan mengenai 
strategi pembelajaran, aktivitas kelas dan informasi umum mengenai 
siswa, harap hanya mengacu pada siswa kelas 8 yang Anda ajar.  



UMUM 

Q1 Mata pelajaran apa yang Anda ajarkan selama tahun ajaran 
ini? 

 Jika Anda mengajar lebih dari satu mata pelajaran dengan jumlah 
jam pelajaran yang sama, silakan berikan tanda centang (√) yang 
sesuai dengan mata pelajaran yang Anda berikan. 

a)  Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Asing) 1

b) Ilmu Sosial (Sejarah, Geografi, PKn, Ekonomi,  Sosiologi, Antropologi, 
dsb.) 2

c) Matematika 3

d) Sains (Fisika, Kimia, Biologi, dsb.) 4

e) Lainnya (Keterampilan & Kesenian, Pendidikan Jasmani, Pengembangan 
Pribadi, dsb) 5

 

Q2 Apakah Anda mengajar mata pelajaran lain di sekolah ini 
pada tahun ajaran sekarang? 

 Silakan berikan tanda centang (√) sesuai dengan banyaknya mata 
pelajaran yang Anda berikan.. 

a)  Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Asing) 1

b) Ilmu Sosial (Sejarah, Geografi, PKn, Ekonomi,  Sosiologi, Antropologi, 
dsb.) 2

c) Matematika 3

d) Sains (Fisika, Kimia, Biologi, dsb.) 4

e) Lainnya ( Keterampilan & Kesenian, Pendidikan Jasmani, Pengembangan 
diri, dsb). 5

 



Q3 Kira-kira berapa persen jam mengajar Anda di kelas 8 
selama tahun ajaran ini? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Kurang dari 20% 1  

 20 - 39% 2  

 40 - 59% 3  

 60 - 79% 4  

 80% atau lebih 5  

 
 

Q4 Pada tahun ajaran ini, di berapa banyak sekolah Anda 
mengajar di kelas 8? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Hanya di sekolah ini 1  

 Di sekolah ini dan di sekolah lainnya 2  

 Di sekolah ini dan di (dua sekolah atau 
lebih)  3  

 Di sekolah ini dan di tiga sekolah atau 
lebih 4  

 

Q5 Jika Anda mengajar di lebih dari satu sekolah, apakah 
sekolah ini merupakan sekolah dimana Anda paling 
banyak jam mengajarnya setiap minggu? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Ya 1  

 Tidak 2  

 



Q6 Sudah berapa lama Anda mengajar, termasuk tahun 
ajaran yang sekarang? 

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

a) Total lamanya Anda berkarier sebagai guru: __________ tahun. 

b) Di sekolah ini:________________ tahun. 

 

Q7 Berapakah usia Anda? 
 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Di bawah 25 1  

 25 – 29 2  

 30 – 39 3  

 40 – 49 4  

 50 – 59 5  

 60 atau lebih 6  

 

 

Q8 Apakah jenis kelamin Anda? 

 Wanita 1  

 Pria 2  

 

 

 

 

 

 



Q9 Apakah anda memiliki tanggung jawab sebagai berikut  
selama tahun ajaran ini? 

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

  Ya Tidak Tidak 
diterapkan 

a) Anggota Dewan Pendidikan, Komite 
Sekolah 1 2 3

b) Wakil Kepala Sekolah 1 2 3

c) Koordinator/penanggung jawab  mata 
pelajaran 1 2 3

d) Kegiatan BP/BK 1 2 3

e) Perwakilan sekolah di masyarakat, 
kecamatan, dsb  1 2 3

 
 



Q10 Sejauh mana Anda merasa yakin dalam menggunakan 
metode dan pendekatan pembelajaran berikut ini? 

 Jawablah dengan merujuk ke kelas 8. 

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

  
Sangat 
Yakin 

Cukup 
Yakin 

Tidak 
Begitu 
Yakin 

Tidak 
Yakin 
Sama 
Sekali 

a) Kelompok kerja 1 2 3 4

b) Pemecahan masalah 1 2 3 4

c) Bermain peran, simulasi 1 2 3 4

d) Diskusi kelas 1 2 3 4

e) Penelitian 1 2 3 4

f)  Ceramah 1 2 3 4

g) Kegiatan Laboratorium 1 2 3 4

h) Kegiatan yang didukung 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

1 2 3 4



SEKOLAH 

Q11 Dengan merujuk ke tahun ajaran sekarang, berapa 
banyak guru di sekolah ini yang… 

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

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Kebanyak
an dari 
mereka  

Beberapa 
dari 

mereka 

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada 

a) mendukung penegakan  disiplin 
untuk seluruh  siswa  di sekolah, 
juga menyangkut siswa-siswa 
dari kelas atau kelas-kelas 
dimana mereka tidak mengajar? 

1 2 3 4

b) bekerja sama dalam menyusun 
kegiatan pembelajaran? 1 2 3 4

c) Menyelesaikan masalah  yang 
muncul di antara siswa di 
sekolah? 

1 2 3 4

d) mempunyai tugas dan tanggung 
jawab tambahan selain mengajar 
(bimbingan belajar, proyek 
sekolah, dsb)? 

1 2 3 4

e) aktif dalam kegiatan-kegiatan 
pengembangan/peningkatan; 
MGMP? 

1 2 3 4

f) mendorong partisipasi aktif siswa 
dalam kegiatan sekolah? 1 2 3 4

g) bekerja sama dalam  merancang 
dan menentukan Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS)? 

1 2 3 4

 
  

 
 



Q12 Menurut pendapat Anda, sejauh mana pengaruh atau 
kontribusi orang-orang di bawah ini dalam proses 
pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan 
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) Guru BP/BK 
1 2 3 4 5

d) Orang tua 
1 2 3 4 5

e) Staf non-pengajar (contoh, 
pustakawan, psikiater, Tata 
Usaha) 

1 2 3 4 5

f) Wakil masyarakat setempat 
1 2 3 4 5

 



Q13 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 Sedikit 

Tidak 
Sama 
Sekali 

a) Materi yang akan diajarkan di 
sekolah 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q14 Harap tunjukkan seberapa sering permasalahan berikut ini 
terjadi di antara siswa yang ada di sekolah ini. 

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

  Tidak pernah Kadang-
kadang Sering Sangat 

sering 

a) Vandalisme (Misal: mencoret-
coret dinding sekolah) 1 2 1 2

b) Bolos 1 2 1 2

c) Rasisme (perbedaan warna kulit) 1 2 1 2

d) Tidak adanya toleransi beragama 1 2 1 2

e) Perbuatan semena-mena terhadap 
sesama siswa   1 2 1 2

f) Tindak Kekerasan 1 2 1 2

g) Pelecehan Seksual 1 2 1 2

h) Penyalahgunaan narkoba 1 2 1 2

i) Penyalahgunaan alkohol  1 2 1 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q15 Di bawah ini adalah daftar kegiatan yang dapat dilakukan 
oleh sekolah bekerja sama dengan kelompok/organisasi di 
luar sekolah. 

Selama tahun ajaran ini, apakah Anda dan siswa kelas 8 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut? 

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

  Ya Tidak  

a) Kegiatan yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup untuk wilayah setempat 1 2  

b) Kegiatan yang berkaitan dengan Hak Asasi 
Manusia 1 2  

c) Kegiatan yang berkaitan dengan orang-
orang atau kelompok tidak mampu 1 2  

d) Kegiatan budaya (misalnya teater, musik, 
film) 1 2  

e) Kegiatan-kegiatan multikultur dan 
interkultur di lingkungan masyarakat 
setempat. 

1 2  

f) Kampanye untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat, seperti Hari AIDS Sedunia, 
Hari Bebas Rokok 

1 2  

g) Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan 
pengembangan fasilitas untuk masyarakat 
setempat (contohnya, taman kota, 
perpustakaan, pusat kebugaran, pusat 
rekreasi, balai masyarakat) 

1 2  

         h) Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga 1 2  

 



Q16 Selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bagian 
dari sekolah Anda, apakah dalam waktu setahun terakhir 
Anda secara pribadi pernah terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/kelompok 
berikut? 

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

  
Tidak 

Pernah 
Beberapa 

kali 

Sekitar 
sekali 
dalam 
satu 

bulan 

Lebih dari satu 
kali dalam satu 

bulan 

a) Organisasi Lingkungan Hidup 
(misalnya, World Wildlife 
Foundation (WWF), WALHI, 
kelompok pencinta alam, dan 
organisasi lingkungan lokal 
maupun nasional). 

1 2 3 4

b) Organisasi  budaya dan/atau 
pendidikan (misalnya, Dewan 
Kesenian Daerah). 

1 2 3 4

c) 
Organisasi Hak Asasi Manusia 
(contohnya, KONTRAS, 
KOMNAS HAM) 

1 2 3 4

d) Organisasi atau partai politik 1 2 3 4

e) Kelompok yang membantu 
masyarakat kurang beruntung 1 2 3 4

f) Kelompok budaya yang 
mempromosikan integrasi suku 
minoritas 1 2 3 4

g) Perhimpunan yang 
mempromosikan budaya 
masyarakat setempat (misalnya, 
pameran, pertujukan teater)

1 2 3 4

h) Organisasi keagamaan 1 2 3 4

i) Organisai kesehatan/organisasi 
yang peduli pada orang cacat 1 2 3 4



Q16 Selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bagian 
dari sekolah Anda, apakah dalam waktu setahun terakhir 
Anda secara pribadi pernah terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/kelompok 
berikut? 

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

  
Tidak 

Pernah 
Beberapa 

kali 

Sekitar 
sekali 
dalam 
satu 

bulan 

Lebih dari satu 
kali dalam satu 

bulan 

j) Serikat buruh 1 2 3 4

k) Perhimpunan guru 1 2 3 4

 

 



Q17 Menurut pendapat Anda, berapa banyak siswa di 
sekolah Anda yang … 

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

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Kebanyak
an dari 
mereka 

Beberapa 
dari 

mereka 

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada 

a) berperilaku baik saat memasuki 
dan meninggalkan gedung 
sekolah? 

1 2 3 4

b) memiliki sikap positif terhadap 
sekolah? 1 2 3 4

c) memiliki hubungan baik dengan 
guru dan pegawai sekolah? 1 2 3 4

d) menunjukan kepedulian terhadap 
fasilitas dan perlengkapan 
sekolah? 

1 2 3 4

e) berperilaku baik selama  jam 
istirahat di sekolah? 1 2 3 4

f) menunjukkan bahwa mereka 
merasa bagian dari masyarakat 
sekolah? 

1 2 3 4

 
 
 



Q18 Sejauh mana Anda menggunakan prestasi belajar siswa 
kelas 8 dalam melakukan tugas–tugas yang diberi nilai 
untuk tujuan-tujuan berikut? 

 Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar 

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

  Sangat 
besar 

Cukup 
besar 

Kecil atau 
tidak sama 

sekali 

a) Memberikan masukan  untuk siswa Anda 1 2 3

b) Membuka kemungkinan bagi siswa Anda 
untuk merenungkan proses pembelajaran 
mereka 

1 2 3

c) Membuka kemungkinan bagi siswa Anda 
untuk merenungkan perilaku mereka 1 2 3

d) Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa Anda 1 2 3

e) Memberikan masukan kepada orang tua siswa 1 2 3

f) Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada 
siswa Anda 1 2 3

g) Merencanakan pelajaran selanjutnya 1 2 3

h) Meningkatkan pembelajaran Anda 1 2 3

 



Q19 Di dalam pengajaran Anda di kelas 8, berapa banyak 
siswa yang … 

 Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  
Semua 
atau 

hampir 
semua  

Kebanyak
an dari 
mereka 

Beberapa 
dari 

mereka 

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada 

a) memberikan saran untuk kegiatan 
kelas? 1 2 3 4

b) merundingkan tujuan 
pembelajarandengan guru? 1 2 3 4

c) mengajukan topik/persoalan 
untuk diskusi kelas? 1 2 3 4

d) Mengemukakan secara bebas 
pendapat pribadi mereka 
mengenai masalah-masalah yang 
ada di sekolah ? 

1 2 3 4

e) mengetahui bagaimana cara 
mendengarkan dan menghargai 
pendapat  meski berbeda dengan 
pendapat mereka? 

1 2 3 4

f) bebas menyatakan pendapat 
meskipun berbeda  dengan   
pendapat mayoritas? 

1 2 3 4

g) merasa nyaman selama diskusi 
kelas karena mereka mengetahui 
bahwa pandangan mereka akan 
dihargai? 

1 2 3 4

h) membahas penentuan buku teks 
dan bahan ajar? 1 2 3 4

 

 



Q20 Menurut pendapat Anda, berapa banyak siswa Anda 
kelas 8 yang … 

 Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  

Semua 
atau 

hampir 
semua  

Kebanyak
an dari 
mereka 

Beberapa 
dari 

mereka 

Tidak ada 
atau 

hampir 
tidak ada 

a) menjalin hubungan baik dengan 
teman-teman sekelas mereka? 1 2 3 4

b) sudah merasa bagian dari kelas ? 1 2 3 4

c) menghargai teman  sekelas,  
meski mereka berbeda? 1 2 3 4

d) memiliki hubungan bersahabat 
dengan siswa-siswa  lain? 1 2 3 4

 

 



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH 

Q21 Menurut Anda apakah tujuan yang paling penting dari 
pendidikan kewarganegaraan di sekolah? 

 Harap tunjukkan tiga tujuan  yang Anda anggap paling penting 
dengan cara memberi tanda centang (√) pada tiga kotak yang 
disediakan. 

a) 
Meningkatkan pengetahuan mengenai 
lembaga sosial, politik, dan 
kemasyarakatan 

1  

b) Meningkatkan penghargaan dan 
perlindungan lingkungan hidup 1  

c) Meningkatkan kapasitas untuk 
mempertahankan pandangan pribadi 1  

d) Meningkatkan kemampuan dan 
kompetensi siswa  dalam mencari jalan 
keluar untuk menyelesaikan sebuah 
perselisihan/konflik 

1  

e) Meningkatkan pengetahuan mengenai hak 
dan kewajiban warga negara 1  

f) Meningkatkan partisipasi para siswa di 
masyarakat setempat  1  

g) Meningkatkan cara berpikir kritis dan 
mandiri dari para siswa 1  

h) Meningkatkan partisipasi siswa dalam 
kehidupan sekolah 1  

i) Mendukung usaha-usaha untuk 
mengembangkan strategi-strategi yang 
efektif untuk melawan rasisme dan 
perasaan benci terhadap segala sesuatu 
yang asing (xenophobia)  

1  

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



 

Q22 Pada sistem sekolah yang berbeda dan didalam masing-
masing sekolah, mereka yang bertanggung jawab 
terhadap pendidikan kewarganegaraan dapat berbeda. 

Merujuk ke sekolah Anda, kepada siapakah tanggung 
jawab yang paling besar untuk pendidikan 
kewarganegaraan harus diberikan ? 

Tunjukkan sejauh mana Anda setuju atau tidak setuju 
terhadap pernyataan berikut 

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

  Sangat setuju Setuju Tidak setuju 
Sangat tidak 

setuju 

a) Kepala sekolah 1 2 3 4

         b) Guru yang berkaitan langsung 
dengan mata pelajaran ilmu 
sosial (sejarah, geografi, 
ekonomi, dsb) 

1 2 3 4

c) Guru semua mata pelajaran 1 2 3 4

d) Sekolah secara keseluruhan 1 2 3 4

e) Guru  IPS-Terpadu 1 2 3 4

 
 

Q23 Apakah Anda mengajarkan mata pelajaran IPS-Terpadu di 
kelas 8? 

 Ya 1

 Tidak 2

Jika Anda menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan di atas, silakan 
lanjutkan ke pertanyaan no. 24. 
  
Jika Anda menjawab ‘Tidak’ untuk pertanyaan di atas, berhenti 
di sini.  
 
Terima kasih atas kerja sama Anda! 



PENGAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

Q24 Dalam merencanakan pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan  atau topik yang berkaitan dengan 
kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 Anda, seberapa 
besar Anda menggunakan sumber-sumber berikut ini? 

 Jawaban merujuk untuk semua  kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  Sangat 
Besar 

Cukup 
Besar Sedikit 

Tidak 
sama 
sekali 

a) Kurikulum nasional, acuan atau 
kerangka kurikulum 1 2 3 4

b) Standar Isi Pendidikan 
kewarganegaraan 1 2 3 4

c) Gagasan-gagasan sendiri atau 
membuat bahan-bahan sendiri 1 2 3 4

d) Sumber asli (seperti konstitusi 
dan deklarasi hak asasi manusia) 1 2 3 4

e) Buku teks yang disetujui 1 2 3 4

f) Material (selain buku teks) yang 
diterbitkan oleh perusahaan 
komersil, lembaga 
kemasyarakatan, atau yayasan 
pribadi 

1 2 3 4

g) Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) (internet, 
website, dsb.) 

1 2 3 4

h) Media (surat kabar, majalah 
televisi, dsb.) 1 2 3 4

 



Q25 Apakah Anda sering melakukan kegiatan berikut selama 
pengajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 8? 

 Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  
Tidak 

Pernah  
Kadang-
kadang  

Sering Sangat 
Sering 

a) 

 

Siswa bekerja melalui proyek 
mengumpulkan informasi di luar 
sekolah 

1 2 3 4

b) Siswa mempelajari buku teks
1 2 3 4

c) Siswa bekerja dengan lembar 
latihan atau lembar kerja 1 2 3 4

d) 

Siswa bekerja dalam kelompok 
yang mempelajari topik-topik 
berbeda dan membuat presentasi 
secara kelompok 

1 2 3 4

e) 

 

Siswa mempelajari topik berbeda 
dan membuat presentasi secara 
individu 

1 2 3 4

f) 
 

Siswa berpartisipasi di dalam 
permainan peran dan simulasi

1 2 3 4

g) 
 

Guru mengajukan pertanyaan dan 
siswa memberikan jawaban 1 2 3 4

h) Guru memberi pelajaran dan 
siswa membuat catatan 1 2 3 4



Q25 Apakah Anda sering melakukan kegiatan berikut selama 
pengajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 8? 

 Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  
Tidak 

Pernah  
Kadang-
kadang  

Sering Sangat 
Sering 

i) Guru  memasukkan persoalan 
yang kontroversial ke dalam 
kelas untuk didiskusikan 

1 2 3 4

j) Siswa melakukan penelitian dan 
menganalisis informasi dari 
berbagai sumber 

1 2 3 4

 
 

Q26 Apakah proses pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan kelas 8 di sekolah Anda dievaluasi? 

 Ya 
1

   

 Tidak 
2

   

 
Jika Anda menjawab pertanyaan di atas dengan ‘Ya’, silakan 
lanjutkan ke pertanyaan no. 27. 
 
Jika Anda menjawab pertanyaan di atas dengan ‘Tidak’, 
silahkan lanjutkan ke pertanyaan no. 28. 



Q27 Saat mengevaluasi pendidikan kewarganegaraan siswa 
kelas 8, seberapa sering Anda menggunakan …  

Jawaban merujuk untuk semua kelas 8 dimana Anda mengajar. 

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

  
Tidak 

Pernah 
Kadang-
kadang 

Sering Sangat 
Sering 

a) ujian/tes tertulis (contoh, 
pertanyaan terbuka, esai)? 1 2 3 4

b) 
tes hasil belajar (contoh, pilihan 
ganda, benar/salah, 
menjodohkan)? 

1 2 3 4

c) ujian lisan? 1 2 3 4

d) observasi siswa? 1 2 3 4

e) pekerjaan rumah tertulis? 1 2 3 4

f) penilaian diri siswa? 1 2 3 4

g) penilaian teman sebaya? 1 2 3 4

h) Proyek-proyek? 1 2 3 4

 



Q28 Sejauh mana Anda merasa yakin berkaitan dengan 
pengajaran mengenai topik-topik berikut? 

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

  
Sangat 
Yakin 

Cukup 
Yakin 

Tidak 
begitu 
Yakin 

Tidak 
Yakin 
sama 
sekali 

a) Hak asasi manusia 1 2 3 4

b) Kelompok suku dan budaya yang 
berbeda 1 2 3 4

c) Pemungutan suara dan pemilihan 
umum 1 2 3 4

d) Ekonomi dan bisnis 1 2 3 4

e) Hak dan kewajiban di pekerjaan 1 2 3 4

f) Masyarakat global dan organisasi 
internasional 1 2 3 4

g) Lingkungan hidup 1 2 3 4

h) Emigrasi dan imigrasi 1 2 3 4

i) Kesetaraan bagi pria dan wanita 1 2 3 4

j) Hak dan kewajiban warga negara 1 2 3 4

k) Konstitusi dan sistem politik 1 2 3 4

l) Media komunikasi 1 2 3 4

m) Relawan 1 2 3 4

n) Institusi hukum dan pengadilan 1 2 3 4

o) ASEAN (Perhimpunan Negara-
negara Asia Tenggara ) 1 2 3 4



 

 

Q29 Menurut Anda, apa yang harus ditingkatkan dari 
pendidikan kewarganegaraan di sekolah ini? 

 Harap pilih dari pilihan-pilihan dibawah ini tiga butir yang 
paling penting yang dengan memberikan tanda centang (√) pada 
tiga kotak yang sesuai. 

a) Tambahkan material dan buku teks 1  

b) Material dan buku teks yang lebih baik 1  

c) Tambahan pelatihan metode pengajaran 1  

d) Tambahan pelatihan pengetahuan 
pendidikan kewarganegaraan 1  

e) Tingkatkan kerjasama antarguru pedidikan 
kewarganegaraan dengan  mata pelajaran 
lain 

1  

f) Tambahkan waktu pengajaran pendidikan 
kewarganegaraan 1  

g) Tambahkan kesempatan untuk 
mendapatkan proyek khusus 1  

h) Penilaian khusus pedidikan 
kewarganegaraan  1  

i) Evaluasi kurikulum dari pihak luar sekolah 1  

 
 
 

Terima kasih atas kerja sama Anda! 

 
 
 
 


