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ANGKET KOMITE SEKOLAH UNTUK ORANGTUA PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yth. Orang tua dari peserta didik baru kelas X SMA Negeri 1 Lubuk Alung tahun pelajaraan
2018/2019
Terlebih dahulu kami ucapkan selamat atas diterimanya anak Bpk/ibu disekolah ini.
Sebagai Sekolah Rujukan dan pernah meraih Top ’99 Inovasi Pelayanan Publik 2014, diantara
program sekolah ini adalah “Sekolah Ramah Sosial”. Disekolah ini berlaku “Subsidi Silang”
dengan azas gotong royong dimana yang mampu menyantuni yang kurang mampu. Hal ini
sudah menjadi budaya sekolah sekaligus salah satu cara yang dilaksanakan guna
kelancaran program sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu. Kami
membudayakan keluarga berada/kaya berpartisipasi lebih untuk membantu
biaya
pendidikan,
keluarga
kurang
mampu
berpartisipasi
sesuai
kemampuannya, sedangkan keluarga yang tidak mampu silakan menghubungi kami
pengurusKomite atau pihak sekolah.
Bersama ini Komite Sekolah mengajukan angket, dimana angket ini kami buat dengan penuh
pertimbangan dan berdasarkan:
1. Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 9
bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan. Pasal 46 ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2. PP No 17 Tahun 2010 yang sudah disempurnakan dengan PP No 66 tahun 2010
tentang Penglolaan Penyelengaraan Pendidikan
3. PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 52, bahwa pungutan oleh
satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua
dan atau wali lainnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut (a) didasarkan pada
perencanaan investasi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan mengacu pada
standar nasional pendidikan (f). Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur oleh
satuan pendidikan.
4. Permendikbud No 75 tahun 2016 tentangKomite Sekolah
5. Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2018 Bab III pasal 6 ayat (1)Komite sekolah dapat
menggalang dana dalam bentuk sumbangan yang berasal dari peserta didik, orang
tua/wali peserta didik. Pasal (7) ayat (1) Sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 6 tidak dibebankan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Ayat (2) dan ayat (3) Tentang penetapan kriteria tidak mampu olehKomite.

6. Surat Komite untuk Kemdikbud terkait penyediaan dana pendampingan Renovasi
Gedung Sekolah sesuai SK Direktur Pembinaan SMA No 3862/D4/KU/2018 Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 2018
Partisipasai yang Bapak/Ibu berikan sebagai dana pendampingan pembangunan akan
digunakan untuk:
1. Dana pendampingan dari Komite untuk Revitalisasi Gedung Sekolah Bantuan Pemerintah
Pusat tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima juta rupiah )
2. Mebiler 150 (seratus lima puluh) set meja kursi siswa @ Rp. 380.000 , sebesar Rp.
57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
3. Membuat akses jalan keluar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
Total dana pendampingan yang diperlukan adalah Rp. 432.000.000.- ( Empat ratus tiga
puluh dua juta rupiah)
Berhubung kondisi sosial ekonomi orangtua peserta didik baru sangat beragam, maka
Komite Sekolah dalam rapat secara masal bersama orangtua peserta didik baru hanya akan
memaparkan program Komite dan rincian dana pembangunan penunjang program. Untuk
menentukan besar sumbangan silakan Bapak/ibu mengisi angket yang kami muat di
website sekolah www.smanla.sch.id. Mohon diisi sesuai dengan hati nurani, kondisi
ekonomi sebenarnya dengan berdiskusi bersama keluarga atau sanak keluarga yang akan
berkontribusi membiayai pendidikan anak Bapak/Ibu tanpa ada faktor-faktor eksternal dan
tekanan lainnya. Jika ada yang dalam isian angket ini hal kurang sesuai silakan datang
mendiskusikannya dengan Komite Sekolah.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Drs. Chairul Sani

Lubuk Alung, Juli 2018
Pengurus Komite,
Bendahara,

Dra. Narawita

Mengetahui,
Wali Nagari Sungai Abang

Ichwan Boestami

Sekretaris,

Marlina Syam, S.Pd

KOMITE SEKOLAH
SMA NEGERI 1 LUBUK ALUNG SEKOLAH RUJUKAN
ANGKET UNTUK ORANG TUA SISWA
A. IDENTITAS SISWA

Nama lengkap (sesuai Ijazah)

:

Nama panggilan sehari-hari

:

NISN

:

Tempat tanggal lahir

:

Agama

:

Sekolah asal

:

E Mail

:

B. ORANG TUA
Nama Ayah

:

Pekerjaan

:

Golongan (Bagi PNS)

:

Alamat

:

No Telpon/ HP

:

Nama Ibu

:

Pekerjaan

:

Golongan (Bagi PNS)

:

Alamat

:

No Telepon/ HP

:

Berikut ini ada beberapa pertanyaan, jawablah dengan cara melingkari jawaban dan mengisi jawaban
singkat , mohon dijawab dengan murni sesuai dengan pendapat bapak/ibu dan hasil diskusi bersama
keluarga.

1 . J umlah anak bersaudara yang menjadi tanggungan bapak/ ibu:
a.
b.
c.
d.
e.

Lebih dari 7 orang
6 orang
5 orang
4 orang
Sama atau kurang dari 3 orang

2. Status SMA Negeri 1 Lubuk Alung sejak tahun 2016 sampai sekarang adalah Sekolah
Rujukan, tahun 2014 merupakan Sekolah Unggul (SK Bupati No. 145/KEP/BPP/2014
tentang penetapan SMA Negeri 1 Lubuk Alung sebagai Sekolah Unggul) dan tahun 2009
merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Untuk itu berbagai program
unggulan dan praktik-praktik baik diterapkan disekolah ini. Maka keinginan bapak/ibu
untuk menyekolahkan anak bapak/ibu di SMA N 1 Lubuk Alung dengan mendukung
program sekolah:
a. sangat tinggi
b. tinggi
c. cukup tinggi
d. agak berkeberatan

3. Faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu berkeinginan menyekolahkan anak disini?

4. Faktor apa kira-kira yang akan mengganggu kelancaran pendidkan anak bapak/ibu
selama bersekolah disini? (dijawab kalau ada)

5. Bagaimanakah kondisi ekonomi keluarga bapak / ibu?
a. sangat memadai
b. memadai
c. cukup memadai
d. kurang memadai
e. tidak memadai
6. Penghasilan bapak dan ibu satu bulan rata-rata berkisar: beri Tanda (v)

A
B
C
D
E

Besar penghasilan Ayah dan Ibu
Diatas Rp 10.000.000
Rp. 7.500.000 – Rp. 10 .000.000
Rp. 5.500.000 – Rp. 7.000.000
Rp. 3.500.000 – Rp. 5.000.000
Kurang dari Rp .3.500.000.

Ket
era
nga
n

7. Sewaktu mengikuti pendidikan di SLTP apakah anak bapak/ibu..
a.
Menerima Beasiswa dari.......
b. Tidak Menerima Beasiswa

8. Sekolah Ramah Sosial adalah salah satu budaya di SMA Negeri 1 Lubuk Alung.
Dengan pola subsidi silang yang mampu menyantuni yang kurang mampu menjadi
salah satu cara yang diterapkan guna kelancaran pelayanan pendidikan bermutu.
Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Lain-lain (sebutkan)...........
9. Meskipun dana BOS dan BOP sudah ada namun secara nasional belum memenuhi

standar pembiayaan untuk tingkat SMA. Untuk itu masih diperlukan dana
pendamping dari orang tua siswa. Bapak/Ibu memiliki kesanggupan memberikan
partisipasi setiap bulannya sebesar:
a. Rp 100.000
b. Rp 150.000
c. Rp 200.000
d. Rp 250.000
e.
Hubungi Komite Sekolah jika ada pilihan diatas yang
tidak sesuai
10. Untuk pemenuhan pembangunan sarana/prasarana, masih dibutuhkan dana pendamping
dari orang tua siswa yang dibayar hanya 1 (satu) kali selama anak bapak ibu bersekolah
di SMA N 1 Lubuk. Kesanggupan Bapak/ibu memberikan partisipasi pembangunan
sebesar:
a. Rp 1.500.000
b. Rp 1.750.000
c. Rp 2.000.000
d. Rp 2.250.000
e. H u b u n g i K o m i t e S e k o l a h j i k a a d a p i l i h a n d i a t a s y a n g
tidak sesuai
Catatan :

1. Untuk jawaban point (9) dan (10) mohon disetor sesuai dengan pilihan Bapak/ibuk ke
Bank BRI terdekat No Rekening 5488-01-014611-53-3 a/n SMAN 1 Lubuk Alung
Bank BRI Cabang Lubuk Alung.
2. Bagi yang tidak mampu mohon menghubungi komite dan melampirkan surat
keterangan miskin dari kantor wali nagaridan surat keterangan pend ukung lainnya.
11. Demi efektifnya program Komite Sekolah, maka disetiap kelas perlu membentuk
Pengurus Komite Kelas (Persatuan Orangtua Siswa) yang nantinya akan mengakomodasi
kebutuhan kelas yang beragam untuk disampaikan padaKomite Sekolah. Bagaimana
pendapat bapak/ibu ?
a. Sangat setuju dan berminat berkontribusi jadi pengurus
b. Setuju
c. Kurang setuju (beri alasan).......................

Demikianlah Angket dari Komite Sekolah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pernyataan Orang Tua:
ANGKET UNTUK ORANG TUA SISWA ini saya isi dengan sesungguhnya tanpa ada
tekanan dari pihak manapun.

Pengurus Komite Sekolah SMA N 1 Lubuk Alung,

Drs. Chairul Sani
(Ketua)

Lubuk Alung, .... JuLi 2018
Orang tua peserta didik,

__________________

ANGKET ORANG TUA SISWA

BIDANG AKADEMIK dan KESISWAAN
1. Setelah menamatkan pendidikan di SMA N 1 Lubuk Alung Sekolah Rujukan, anak bapak/ibu
direncanakan akan melanjutkan pendidikan ke;
a. Perguruan tinggi di Sumatera Barat.
b. Perguruan tnggi di pulau Sumatera.
c. Perguruan tinggi di Pulau Jawa
d . Perguruan tinggi di seluruh Imdonesia
e. K e l u a r n e g e r i
2. Pilihan program studi / jurusan di Perguruan Tinggi nantinya yang akan dipilih:
a. Program Studi / jurusan : ........................
b. Program Studi / Jurusan : .........................
c. Program Studi /Jurusan : .........................
3. SMA Negeri 1 Lubuk Alung Sekolah Rujukan menggunakan Kurikulum 2013. Berkenaan
dengan Kurikulum 2013, bagaimana pemahaman bapak/ibu ?
a. Sangat paham
b. Paham
c. Cukup paham
d. Kurang paham e. Tidak paham
4. Diawal tahun pelajaran siswa kelas X (sepuluh) telah ditempatkan pada salah satu pilihan
peminatan yang dulunya disebut penjurusan. Siswa akan ditempatkan sesuai dengan
bakat, minat, potensi yang dimiliki serta rencana pilihan jurusan/program studi di
perguruan tinggi nantinya. Harapan bapak/ibu anak dapat ditempatkan pada peminatan:
a. Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIPA)
b. Peminatan Ilmu – ilmu Sosial (IIS)
c. Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya (IIB)
5. Terkait point di atas, ada pilihan mata pelajaran diluar peminatan yang disebut lintas
minat. Ma ta p e l a ja r a n i n i w a ji b d i a mb i l d a n d i h a ra p ka n m a m p u
m e n d u ku n g p i l i h a n n ya d i p e r gu ru a n t i n g gi d a n p e n ge mb a n g a n ka r i r n ya
k e l a k d i d u n i a k e r ja Pilihlah 2 mata pelajaran lintas minat yang rencananya akan
menjadi pilihan anak bapak/ibu sesuai peminatan yang dipilih.
Bila memilih Peminatan
MIPA
1. Sosiologi
1 Matematika
2.
3.
4.
5.

Sejarah
Sosiologi
Ekonomi
Bahasa dan sastra Indonesia

Bila memilih Peminatan
IIS
1. Matematika
1 Geografin
2.
3.
4.
5.

Fisika
Kimia
Biologi
Bahasa dan sastra Indonesia

Bila memilih Peminatan
IIB
1. 1Matematika
Bahasa dan Sastra
2. FisikaIndonesia
3. Kimia
4. Biologi
5. Sosiologi

6. Bahasa dan Sastra Inggris
7. Bhs dan sastra Asing Lainnya

6. Bahasa dan Sastra Inggris
7. Bhs dan sastra Asing Lainnya

6. Sejarah
7. Sosiologi

8. Antropologi

8. Antropologi

8. Ekonomi

6. Untuk keberhasilan anak kita nanti perlu penjagaan diantaranya menerapkan peraturan, tata
tertib dan kedisiplinan dengan baik dan tegas terhadap siswa. Pada angket ini kami lampirkan
peraturan dan tata tertib sekolah. Setelah membacanya bagaimana pendapat bapak/ibu ?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. p e r l u d i t a m b a h k a n / d i k u r a n g i y a i t u yaitu

7. Apakah Bapak/Ibu akan memberikan fasilitas alat komunikasi (HP) kepada anak selama
berada di sekolah.
a. Ya ( memberikan HP. Biasa/ HP. kamera )*
b. Tidak
c. Alat Komunikasi lainnya yaitu ......................................
8. Jarak Rumah/tempat tinggal anak bapak/ibu selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri
1 Lubuk Alung:
a. k u r a n g d a r i 1 k m
b. 1,5 km sd 2,5 km
c. 3 km sd 4 km
d. 4,5 km lebih dari 6 km
e. lain-lain (sebutkan)...........
9. Rencana anak bapak/ibu berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan:
a. j a l a n k a k i
b. sepeda
c . kendaraan umum
d. sepeda motor
e. lain-lain (sebutkan).....
10. Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai program pengembangan diri siswa merupakan program
pilihan yang akan diikuti oleh anak bapak/ibu. Pilihlah yang sesuai bakat (boleh lebih dari
satu)
a. Pendalaman Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
b. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
c. Kelompok Remaja Mesjid
d. Kepramukaan
d. Lingkungan Hidup
e. Kesenian
f. Olah Raga
g. Kelompok Remaja Mesjid
h. Kelompok Ilmiah Remaja
i . lain-lain (sebutkan)............................

11. Sehubungan dengan pergaulan remaja dan dampak yang ditimbulkannya. Bagaimana
sikap dan perlakuan yang diterapkan selama anak bapak/ibu bersekolah di SMA N 1
Lubuk Alung SekolahRujukan? berikanlah keterangan selengkapnya:
a. Pendapat bapak/ibu tentang masalah pergaulan remaja disekolah

b . Pendapat bapak/ibu tentang merokok, porno grafi/porno aksi dan penggunaan obatobat terlarang.

c. Pendapat bapak/ibu tentang penggunaan kendaraan bermotor, bagi siswa ke
sekolah

Jika ada saran/masukan lainnya harap ditulskan ,

Demikianlah Angket ini saya isi dengan sesungguhnya.
Lubuk Alung, .... Juli 2 0 1 8
Yang menyatakan

(....................................................)
Orang tua dari
Sekolah asal

:
:

