ANGKET UNTUK ORANG TUA / WALI
CALON SISWA / SANTRI BARU SMP-SMA SEKAR KEMUNING Islamic Boarding School KOTA CIREBON

TAHUN AJARAN 2018/2019

Nama calon siswa/santri : …………………………………………………..

Gender : L / P

Nama Bapak / wali

: …………………………………………………..

No. HP. : ………………………………………

Nama Ibu

: …………………………………………………..

No. HP. : ………………………………………

Alamat

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan tanda ceklis ( V ) pada kotak

yang tersedia !

A- INFORMASI TENTANG SMP – SMA SEKAR KEMUNING
1. Dari manakah Bpk/Ibu mendapatkan informasi tentang SMP-SMA Sekar Kemuning ?
a. Teman
h. Internet
b. Saudara
i. Surat Kabar
c. Alumni Sekar Kemuning
j. Brosur / Spanduk
d. Wali murid Sekar Kemuning
k. Keluarga di Sekar Kemuning
e. Iklan
l. Telepon ke Sekar Kemuning
f. Tetangga
m. Guru Sekar Kemuning, namanya : ……………………….
g. Datang/mencari sendiri
n. Lain-lain, sebutkan : ……………………………………………..
h. Internet
2. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik menyekolahkan putra/i ke SMP – SMA SEKAR KEMUNING ?
a. Mengikuti saran teman/tetangga/keluarga
b. Menerapkan sistem Islamic Boarding School ( Pondok / Berasrama )
c. Percaya atas kredibilitas pendidik dan Pembina asramanya
d. Bangunan dan fasilitas memadai
e. Letaknya strategis
f. Biaya yang terjangkau
g. Kompetensi lulusan / alumni yang mandiri dan berprestasi

3. Kemauan dari siapakah putra/i Bpk/Ibu masuk ke SMP-SMA Sekar Kemuning ?
a. Anak
b. Bapak / Ibu
c. Orangtua dan anak bersama-sama
d. Keluarga ( Kakek, Nenek, Paman, dll )

B- TERKAIT ORANG TUA
1. Bapak/ibu pernah mondok/ hidup di lingkungan asrama?
2. Bapak kerja dimana?

Ya

Tidak

Ibu kerja dimana?

a. PNS

a. PNS

b. BUMN

b. BUMN

c. Karyawan Swasta

c. Karyawan Swasta

d. TNI/Polri

d. TNI/Polri

e. Wiraswasta

e. Wiraswasta

f.

f.

Pedagang

Pedagang

g. Petani

g. Petani

h. Nelayan

h. IRT

i.

i.

Lainnya, ………..

Lainnya, ………..

3. Bapak/ibu aktif / rutin mengikuti kegiatan ke-Islaman, seperti Pengajian ( majelis ta’lim )?
Ya

Tidak

Dimana? …………………………………………………………………………

4. Bapak/ibu bersedia dan ikhlas mengikuti semua aturan yang ada di Sekar Kemuning?
a. Bersedia sepenuh hati
b. Bersedia bila menguntungkan
c. Ragu-ragu
d. Tidak bersedia
5. Jika putra/i Bapak/Ibu diberi sanksi karena melanggar disiplin , bagaimana sikap Bapak/Ibu ?
a. Menerima sanksi
b. Menerima sanksi asal sesuai, mendidik, dsb
c. Meminta keringanan sanksi
d. Menolak sanksi
e. Keluar dari Sekar Kemuning
6. Jika putra/i Bapak/ibu melaporkan kepada Anda, bahwa sanksi yang diberikan adalah berat, maka sikap Anda:
a. Mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan anak
b. Menerima segala bentuk sanksi yang diberikan
c. Mengadu pada pimpinan dan mohon keringanan
d. Melindungi anak supaya bebas dari sanksi
7. Jika putra/i Bapak/Ibu diterima di di Sekar Kemuning, jurusan apa yang akan dipilh setelah naik ke SLTA?
a. Keagamaan
b. Matematika Ilmu Alam
c. Ilmu Sosial
d. Bahasa Asing

8. Apa harapan bapak/ibu terhadap anak, jika diterima di SMP – SMA SEKAR KEMUNING?
a. Belajar Ilmu pengetahuan, agama dan teknologi
b. Belajar hidup mandiri dan bersosialisasi
c. Mendalami ilmu-ilmu agama dan hafalan Qur’an
d. Pandai berbahasa Arab
e. Pandai berbahasa Inggris
f. Disiplin yang ketat
g. Selamat dari pergaulan negative dan narkoba
h. Menjadi anak yang sholeh dan taat beragama
i. Lain-lain, sebutkan : ……………………………………………………………..

C- ANAK
1. Putri bapak/ibu, anak yang ke berapa?

Berapa jumlah bersaudara?

a. anak ke 1

a. 2

b. anak ke 2

b. 3

c. anak ke 3

c. 4

d. anak ke ...

d. ......

2. Bapak/ibu punya catatan khusus tentang anak ini?
-

Pelanggaran yang pernah dilakukan anak dalam lingkungan keluarga/sekolah.

-

Pengalaman berkesan dalam lingkungan keluarga / sekolah.

-

Perilaku/sifat khas anak
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Apa yang diketahui orangtua tentang perilaku anak selama sekolah ( terhadap guru, teman, dll )
a. baik
b. cukup baik
c. kurang baik
d. tidak baik
4. Menurut bapak/ibu, kelebihan apa yang paling menonjol pada anak ini?
a. akhlak/kepribadian
b. agama
c. pengetahuan
d. _____________
5. Menurut bapak/ibu, kekurangan apa yang serius pada anak ini yang harus mendapatkan perhatian khusus?
a. akhlak/kepribadian
b. agama
c. pengetahuan
d. _____________
6. Hal apa yang sangat disukai oleh anak ?
a. membaca

b. internet
c. prakarya
d. ____________
7. Di rumah anak ini termasuk anak: periang mudah bergaul, pendiam, acuh tidak mau tahu dengan yang lain, atau
anak yang penuh peduli?
a. periang, mudah bergaul
b. pendiam,
c. cuek
d. peduli, bersimpati
8. Dalam pergaulan / lingkungan sosial, anak dominan bermain dengan perempuan atau laki-laki.
a. perempuan
b. laki-laki
c. orang dewasa
d. _____________
9. Kegiatan apa yang sering / suka dilakukan anak ?
a. olahraga
b. kesenian
c. kegiatan luar ruangan
d. ______________
10. Anak bapak/ibu kalau mengaji al-Qur’an
a. cukup di sekolah
b. memanggil guru mengaji
c. di masjid
d. ikut pelatihan
11. Anak bapak/ibu kalau belajar pelajaran sekolah: mandiri, didampingi orang tua, dipanggilkan guru privat?
a. belajar mandiri
b. didampingi orangtua
c. memanggil guru privat
d. _______________
12. Apa ada pantangan makanan untuk anak ini?
a. Telur
b. mie
c. Kacang2an
d. _______________
13. Jika mau sholat atau mengaji, apa anak bapak/ibu sudah mandiri atau masih diingatkan terus?
a. sudah mandiri
b. terkadang perlu diingatkan
c. harus selalu diingatkan
14. Selama ini anak lebih dekat dengan bapaknya, ibunya, atau orang lain,?
a. bapak
b. ibu
c. kakak/adik
d. ________________

D- PENDANAAN
1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang rincian pendanaan di SMP – SMA SEKAR KEMUNING?
a. sudah
b. belum
2. Jika diterima di SMP – SMA SEKAR KEMUNING, kapan bapak/ibu menyelesaikan pembayaran biaya masuk?
a. pada semester pertama
b. pada semester kedua
c. pada akhir tahun pelajaran
d. ___________________
3. Jika SMP – SMA SEKAR KEMUNING membuat program beasiswa prestasi bagi anak tidak mampu, apakah bapak
ibu bersedia menjadi donatur ?
a. bersedia
b. tidak bersedia
c. perlu pertimbangan

