Angket orang tua siswa

Assalamu’alaikum Wr Wb
Salam sejahtera teriring doa semoga bapak/ ibu orang tua/wali peserta didik
semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam rangka usaha kami
untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik , daftar pertanyaan ini kami
sampaikan dengan maksud ingin mendapatkan keterangan tentang peserta didik
agar mencapai apa yang dicita-citakannya.
Untuk dapat mengisi daftar

pertanyaan ini , kami mohon diisi dengan

sejujurnya , dan segera dikembalikan kepada kami. Atas bantuan dan kerjasamanya
kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr.wb

Hormat Kami
Guru Bimbingan dan Konseling

DAFTAR PERTANYAAN
1.

PESERTA DIDIK

a. Nama
:…………………………………………………………………..

b. Jenis kelamin

:
…………………………………………………………………..

c. Kelas / NISN

:
………………………………………….

…………………….

/

d. Tempat , Tanggal Lahir :…………………………………,…………………….20…
e. Agama
: ………………………………………………………………
f. Alamat saat ini
:Jln……………………………..Link…………………………..
RT/RW………Desa………………..Kec……………………….

g. Kedudukan anak

2.

: anak kandung / anak tiri / anak angkat / lainnya………
: anak ke ………………… dari ……………bersaudara

AYAH

a. Nama
:……………………………………………………………
b. Tempat, tanggal lahir/Usia :………………………………………../ ……………tahun
c. Agama
: ………………………………………………………………
d. Pendidikan terakhir
: ………………………………………………………………
e. Pekerjaan
: ………………………………………………………………
f. Alamat saat ini
: Jln …………………………….Link ………………………
Rt/Rw……..Desa…………………Kec……………………
NoHP…………………………………………………………
.

3.

IBU

a. Nama
:………………………………………………………………
b. Tempat, tanggal lahir/Usia :………………………………………../ ……………tahun
c. Agama
: ………………………………………………………………
d. Pendidikan terakhir
: ………………………………………………………………
e. Pekerjaan
: ………………………………………………………………
f. Alamat saat ini
: Jln …………………………….Link ………………………
Rt/Rw……..Desa…………………Kec……………………
NoHP…………………………………………………………
4. WALI (bila ada )

a. Nama
:………………………………………………………………
b. Tempat, tanggal lahir/Usia :………………………………………../ ……………tahun
c. Agama
: ………………………………………………………………
d. Pendidikan terakhir
: ………………………………………………………………
e. Pekerjaan
: ………………………………………………………………
f. Alamat saat ini
: Jln …………………………….Link ………………………
Rt/Rw…….. Desa…………………Kec……………………
NoHP…………………………………………………………
5. Apakan peserta didik tersebut di rumah memiliki tempat belajar sendiri ?
a. Ya b. Tidak karena
………………………………………………………………………...
6. Jika mempunyai tempat belajar sendiri, apakah tempat tersebut memadai ?
a.Sangat memadai

b.Cukup memadai

c. kurang
memadai

e…………………..

7. Kapankah anak yang besangkutan pada umumnya belajar di rumah ?

a.
b.
c.
d.

Pagi hari jam …………………. s.d …………………………
Sore hari jam ………………… s.d ………………………..
Malam hari Jam …………………s.d…………………………
Tidak pernah tahu

8. Apakah bapak / ibu membantu anak yang bersangkutan belakar di rumah ?
a.selalu

b.terkadang

c. tidak pernah

e…………………..

9. Selain Bapak/ ibu siapa lagi yang biasa membantu anak belajar di rumah ?
a.kakaknya

b.familinya

e. tetangga

f. ibunya

c. kawankawannya
g.tidak ada

d. guru privat
e…………………..

10. Apakah anak tersebut mengikuti pelajaran tambahan dalam bertuk les privat/ Bimbel
a.ya

b.terkadang

c. tidak tahu

e…………………..

11. Bimbel di ……………………. Atau Yang membantu les Privat pada …………………..
Pada mata pelajaraan apa saja
………………………………………………………………
12. Apakah anak tersebut sering belajar dengan teman-temannya?
a.ya

b.terkadang

c. tidak

e…………………..

13. Apakah anak tersebur cukup menggunakan waktu belajar di rumah ?
a. Ya Cukup
b. Tidak,
karena…………………………………………………………………………………
14. Apakah anak tersebut berangkat sekolah tepat waktunya ?
a.ya jam …….

b.terkadang

c. tidak tahu

e…………………..

15. Apakah anak tersebut pulang sekolah tepat waktunya ?
a.ya

b.terkadang

c. tidak tahu

e…………………..

16. Apa saja yang biasa anak tersebut lakukan sepulang sekolah ?..................................
17. Apakah harapan / cita-cita dari anak tersebut ? …………………………………………
a. Pekerjaan yang diharapkan
…………………………………………………………………..
b. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang diharapkan …………………………………
18. Kesulitan apa yang mungkin dihadapi dalam mencapai harapan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………
19. Apakah Bapak/Ibu merasakan bahwa pendidikan di Sekolah sudah cukup ?
…………………………………………………………………………………………………

20. Dengan membandingkan prestasinya pada masa lalu (SD /SMP) bagaimana
kecenderungan prestasi belajar anak tersebut di SMK ?
a.Makin maju

b.Agak Kurang

c. tidak tahu

e…………………..

21. Dibandingkan dengan capaian prestasi saudara-saudaranya, bagaimana prestasi
anak tersebut ?...............................................................................................................
22. Pernahkan anak tersebut mengikuti kejuaraan ? a. Akademis b. non Akademis
a. Pernah pada tahun………………… pada
Lomba……………………………………….
b. Belum pernah
23. Sekolah mengadakan pertemuan antara orang tua dan guru/Wali Kelas / guru BK,
apakah Bapak/ Ibu bersedia hadir pada pertemuan tersebut ?
a. Ya
b. Tidak , karena………………………………………………………………………….
c. Lainnya ………………………………………………………………………………..
24. Apakah pertemuan antara Bapak/ibu dengan Guru penting diadakan tiap semester?
a.Sangat penting

b.Tidak penting

c. tidak tahu

e…………………..

25. Bersediakah Bapak / Ibu menerima bila ada guru datang berkunjung ke rumah
berkaitan permasalahan pencapaian prestasi akademis dalam proses belajarnya ?
a.Bersedia

b.tidak bersedia

c. tidak tahu

e…………………..

26. Saran-saran Bapak / Ibu bagi Sekolah sehubungan dengan pendidikan putra/ putra
tersebut ?
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………
……

Diisikan pada tanggal …………………….2017
Orang Tua / Wali peserta didik

(……………………………….)

