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LAMPIRAN 01 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 

MURID 

Variabel Harga: 

1. Menurut Anda apakah USPP yang ditetapkan SD 
Kanisius Gendongan terjangkau di bandingkan 
dengan USPP yang ditetapkan SD swasta 
lainnya? 

2. Menurut Anda apakah IKM yang ditetapkan SD 
Kanisius Gendongan terjangkau di bandingkan 
dengan USPP yang ditetapkan SD swasta 
lainnya? 

3. Apakah Anda melakukan proses tawar-menawar 
saat pendaftaran? 

4. Apakah Anda memperhatikan atau 
mempertimbangkan adanya potongan/diskon 
harga untuk mendaftarkan putra/putri Anda 
dalam sekolah? 
 

Variabel Distribusi : 

1. Apakah Anda mempertimbangkan jarak/lokasi 
sekolah dengan tempat tinggal Anda? 

2. Apakah sarana transportasi Anda rasakan tidak 
membebani harga terakhir dalam keputusan 
Anda menyekolahkan putra/putrinya di SD 
Kanisius Gendongan? 
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Variabel Promosi : 

1. Dari manakah Anda mengenal SD Kanisius 
Gendongan? 

a. Media cetak 

b. Media elektronik 

c. Internet 

d. Spanduk 

e. ………………………. 

f. ………………………. 

2. Daya tarik yang mempengaruhi Anda untuk 
mendaftarkan putra/putri Anda di SD Kanisius 
Gendongan : 

a. ……………………………………. 

b. ……………………………………. 

c. ……………………………………. 

d. ……………………………………. 

e. ……………………………………. 

 

Variabel People: 

1. Menurut Anda bagaimana layanan yang 
diberikan oleh para guru dalam mendidik 
putra/putri Anda? 

2. Menurut Anda bagaimana pelayanan yang 
diberikan oleh tata usaha dalam melayani orang 
tua murid maupun siswa? 
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3. Menurut Anda bagaimanakah kualifikasi 
pendidikan para guru dan tata usaha serta 
sataf/karyawan di SD Kanisius Gendongan? 

4. Menurut Anda bagaimanakah kualitas SDM 
(guru,kepala sekolah,tenaga kependidikan) di SD 
Kanisius Gendongan? 

5. Bagaimana kinerja staff dalam melayani Anda? 

6. Menurut Anda bagaimanakah penampilan para 
guru maupun staff? 

 

Variabel Proses: 

1. Menurut Anda bagaimanakah kualitas 
pendidikan di SD Kanisius Gendongan ? 

2. Apakah Anda puas dengan kualitas yang ada? 

3. Menurut Anda apakah proses pembelajaran di SD 
Kanisius Gendongan telah sesuai dengan 
harapan Anda? 

 

Variabel Bukti Fisik 

1. Menurut Anda bagaimanakah gedung/bangunan 
sekolah di SD Kanisius Gendongan? 

2. Menurut Anda bagaimanakah fasilitas sekolah 
yang disediakan di SD Kanisius Gendongan? 

3. Apa pendapat Anda tentang kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di sekolah selama ini? 
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Variabel Produk 

1. Menurut Anda bagaimana kualitas pendidikan di 
SD Kanisius Gendongan? 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan 
ekstrakurikuler yang di tawarkan SD Kanisius 
Gendongan? 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai layanan 
yang di berikan SD Kanisius Gendongan? 

4. Menurut Anda apa nilai lebih yang diberikan di 
SD Kanisius Gendongan? 
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LAMPIRAN 02 

PANDUAN PERTANYAAN UNTUK ANALISIS SWOT 

1. Menurut Anda faktor-faktor apa saja yang 
menjadi kekuatan SD Kanisius Gendongan 
Salatiga? 

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

d. ………………………… 

e. ………………………… 

2. Menurut Anda faktor-faktor apa saja yang 
menjadi kelemahan SD Kanisius Gendongan 
Salatiga? 

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

d. ………………………… 

e. ………………………… 

3. Menurut Anda faktor-faktor apa saja yang 
menjadi peluang SD Kanisius Gendongan 
Salatiga? 

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

d. ………………………… 
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e. ………………………… 

4. Menurut Anda faktor-faktor apa saja yang 
menjadi ancaman SD Kanisius Gendongan 
Salatiga? 

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

d. ………………………… 

e. ………………………… 
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LAMPIRAN 03 

PANDUAN FGD DI SD KANISIUS GENDONGAN 

1. Bagaimana kualitas guru-guru maupun tenaga 
pendidikan di SD Kanisius Gendongan? 

2. Bagaimana kualitas output yang dihasilkan 
selama ini? 

3. Perlukah kualitas itu ditingkatkan dan kira-kira 
usaha apa yang bisa dibuat untuk meningkatkan 
kualitas? 

4. Bagaimana kepemimpinan maupun manajemen 
yang diterapkan di SD Kanisius Gendongan? 

5. Bagaimana kedisiplinan baik guru, karyawan, 
maupun siswa? 

6. Apakah sekolah mempunyai program-program 
kerja baik program jangka panjang, program 
jangka menengah, maupun program jangka 
pendek? 

7. Darimana sumber dana operasional sekolah? dan 
apakah sudah terpenuhi dengan baik? 

8. Apakah sarana prasarana yang ada di SD 
Kanisius Gendongan sudah memenuhi target dan 
sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan 
pemerintah? 

9. Apa saja prestasi akademik dan non akademik 
yang sudah diperoleh sekolah? 

10. Bagaimana relasi sekolah dengan sekolah lain, 
terlebih dengan sekolah taman kanak-kanak 
maupun sekolah lanjutan (SMP)?  

11. Bagaimana kerjasama yang terjalin selama ini 
dengan orang tua siswa? 
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12. Bagaimana kerjasama yang terjalin selama ini 
dengan alumni SD Kanisius Gendongan selama 
ini? 

13. Bagaimana kerjasama yang terjalin selama ini 
dengan pihak gereja? 

14. Bagaimana kerjasama yang terjalin selama ini 
dengan masyarakat di sekitar sekolah? 

15. Bagaimana peran serta pemerintah dalam 
perkembangan sekolah selama ini? 

16. Bagaimana peran serta yayasan dalam 
perkembangan sekolah selama ini? 

17. Bagaimana peran serta gereja dalam 
perkembangan sekolah selama ini? 

18. Bagaimana peran serta komite sekolah dalam 
perkembangan sekolah selama ini? 

19. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan 
sekolah selama ini dalam meningkatkan jumlah 
siswa baru? 
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LAMPIRAN 04 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

 

1. Apa pendapat Anda tentang kualitas SD Kanisius 
Gendongan? 

2. Apakah Anda puas dengan kualitas yang ada? 

3. Apa pendpat Anda tentang PBM di kelas khususnya 
metode pengajaran dan penilaian? 

4. Apa pendapat Anda tentang materi pelajaran yang 
diberikan pada siswa? 

5. Apa pendapat Anda tentang sarana prasarana yang 
ada SD Kanisius Gendongan? 

6. Apa pendapat Anda tentang kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di sekolah selama ini? 

7. Bagaimana dengan kedisiplinan guru maupun siswa 
yang terlihat menurut Anda? 

8. Bagaimana menurut Anda hubungan yang terjalin 
selama ini antara sesama guru, guru dan siswa, juga 
guru dan pimpinan? 

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran komite 
sekolah selama ini? 

10. Bagaimana pendapat Anda mengenai Pembelajaran 
Paradigma Reflektif  dan nilai karakter bangsa yang 
harus diterapkan dalam PBM di SD Kanisius 
Gendongan ini? 
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11. Bagaimana pendapat Anda mengenai strategi 
pemasaran yang telah dilakukan SD Kanisius 
Gendongan selama ini? 

12. Usaha apa saja yang telah dilakukan SD Kanisius 
Gendongan selama ini dalam kegiatan promosi 
sekolah siswa baru? 
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LAMPIRAN 05 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati kondisi gedung sekolah serta 
memperhatikan kondisi ruang kelas, perlengkapan, 
halaman sekolah, kantin sekolah, ruang kantor, 
penataannya dan kebersihannya. 

2. Mengamati fasilitas yang ada pada sekolah. 
Memperhatikan apakah sarpras nya cukup lengkap 
dan memadai, contohnya perpustakaan, kantin 
sekolah, aula, tempat parkir, ruang doa. 

3. Mengamati apakah administrasi sekolah dan 
perlengkapan kerja guru yang disediakan sekolah 
cukup memadai dan up to date, misalnya alat 
peraga/media pembelajaran, program pengolahan 
data, komputer. 

4. Memperhatikan kehadiran tata usaha, guru, kepala 
sekolah, pegawai perpustakaan, dan penjaga 
sekolah dalam memberikan pelayanan kepada siswa 
yang membutuhkan. 

5. Mengamati apakah tata usaha, guru, kepala 
sekolah, pegawai perpustakaan, dan penjaga 
sekolah dalam memberikan pelayanan kepada siswa 
maupun sesama guru yang membutuhkan. 

6. Mengamati kegiatan belajar mengajar yang terjadi di 
sekolah, baik pengamatan terhadap siswa maupun 
guru. 

 


