
 
 

LAMPIRAN A  

 

PANDUAN WAWANCARA SISWA 

“EvaluasiSiswa, Orang TuaSiswadan Alumni 

SebagaiDasarPerancanganStrategiPemasaranSMA Kristen YSKI” 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : …………………………………………………L /  P 

Kelas   : …………… 

Tempat / Tgl. Lahir : …………………………………………………………….. 

Alamat  : …………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………….. 

No. Telepon / HP : …………………………………………………………….. 

SMP Asal  :…………………………………………………………….. 

 

Nama Orang Tua :…………………………………………………………….. 

Alamat   :…………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………….. 

No. Telepon / HP :…………………………………………………………….. 

 

Saudara di YSKI : 

No Nama Kelas Unit 

    

    

    

    

 

Keluarga Alumni YSKI: 

No Nama Hubungan Keluarga Alumni Unit 

    

    

    

    

 



 
 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Dari manakahandapertama kali mengenal / memperolehinformasimengenai 

SMA Kristen YSKI ? 

…………………………………………………………………………............. 

 Informasiberupaapa? 

……………………………………………………………………………... 

 Apaisiinformasitersebut? 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………... 
 

2. Hal – halapasajakah yang andapertimbangkanketikamemilih SMA Kristen 

YSKI sebagaitempatbelajar?Berikanlahpenjelasan! 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 
 

3. Padasaatmemilih SMA Kristen YSKI sebagaitempatbelajar, siapakah yang 

menentukankeputusantersebut ? 

 Dirisendiri 

 Orang tua 

 Lainnya ………………………… 

Apa yang menjadialasan / dasardarikeputusantersebut ? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Sebelumandabersekolah di SMA Kristen YSKI, bagaimana “bayangan” / 

informasi yang andadapatkanmengenai SMA Kristen YSKI ? 

Perihal Uraian 

Guru 
 

 

Proses BelajarMengajar 

/ Model Pembelajaran 
 

Bangunan 
 

 

SaranaPrasarana 
 

 

 



 
 

5. Setelahandabersekolah di SMA Kristen YSKI, hal – halapasajakahyang 

andasukaidari SMA Kristen YSKI ? Berikanalasan / penjelasan! 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 

 

6. Setelahandabersekolah di SMA Kristen YSKI, hal – halapasajakahyang 

tidakandasukaidari SMA Kristen YSKI ?Berikanalasan / penjelasan! 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………............. 

 

7. Bagaimanapendapatandamengenaifasilitas yang ada di SMA Kristen YSKI? 

 

Fasilitas  Pendapat 

RuangKelas 

Kebersihan  

Kerapihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Papantulis  

Perpustakaan 

Kebersihan  

Kerapihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Buku  

Akses Internet  

Layananpetugas  

Laboratorium IPA 

Kebersihan  

Kerapihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Peralatanpraktikum  

Bahanpraktikum  

LaboratoriumBahasa 

Kebersihan  

Kerapihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Peralatan audio visual  



 
 

Fasilitas  Pendapat 

LaboratoriumKomputer 

Kebersihan  

Kerapihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Komputer  

Program komputer  

Akses internet  

Kantin 

(Gd. Digital Library) 

Kebersihan  

Kenyamanan  

Meja / Kursi  

Menu  

Kebersihanmakanan / 

minuman 
 

Kecepatanlayananpenjual  

Keramahanlayananpenjual  

KamarMandi 

Kebersihan  

Bau  

Ketersediaan air  

Hot Spot Area  

 

 

 

Guru / Tenagapendidik 

Keramahan  

Perhatian  

Pengajaran  

 



 
 

LAMPIRAN B 

  

PANDUAN WAWANCARA ORANG TUA SISWA 

“EvaluasiSiswa, Orang TuaSiswadan Alumni 

SebagaiDasarPerancanganStrategiPemasaranSMA Kristen YSKI” 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ……………………………………………………..L /  P 

Nama Anak  :…………………………………………………………….. 

Alamat  : …………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………….. 

No. Telepon / HP : …………………………………………………………….. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Hal – halapasajakah yang Bapak / Ibupertimbangkanketikamemilih SMA 

Kristen YSKI sebagaitempatbelajarbagiputra – putrianda? 

2. BagaimanapendapatBapak / Ibutentang SMA Kristen YSKI? 

3. BagaimanapendapatBapak / Ibutentanglayananadministrasidankeuangan di 

SMA Kristen YSKI? 

4. Hal – halapasaja yang seringdikeluhkanolehputra – putriBapak / Ibumengenai 

SMA Kristen YSKI?  

5. Hal – halapasaja yang seringdipujiolehputra – putriBapak / Ibumengenai 

SMA Kristen YSKI? 

6. Hal – halapakah yang Bapak / Ibusukaidari SMA Kristen YSKI? 

7. Hal – halapakah yang tidakBapak / Ibutidaksukaidari SMA Kristen YSKI? 



 
 

LAMPIRAN C 

  

KUESIONER ALUMNI 

“EvaluasiSiswa, Orang TuaSiswadan Alumni 

SebagaiDasarPerancanganStrategiPemasaranSMA Kristen YSKI” 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ……………………………………………………..L /  P 

Pekerjaan / Jabatan : …………………………………………………………….. 

Universitas / Fakultas : …………………………………………………….............. 

Alumni YSKI Tahun : …………………………………………………………….. 

 

PERTANYAAN : 

Bagaimana kesan anda selama menempuh pendidikan di SMA Kristen YSKI? 

……………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………................ 

 

 



RESPONDEN 1 RESPONDEN 2

1
Pertama kali mengenal / memperoleh 

info mengenai SMA Kristen YSKI :

a. Dari mana / dari siapa? dari saudara dari Mami, karena dulu anggota POM

b. Informasi berupa apa omongan (lisan) omongan (lisan)

c. Isi informasi? katanya YSKI dulu cukup bagus dulu YSKI bagus

ada ekstra biola banyak teman - teman dari SMP

guru - gurunya menyenangkan kualitas

pelajarannya bermutu / kualitas guru yang friendly

3
Siapa penentuan keputusan untuk 

memilih SMA Kristen YSKI?
diri sendiri diri sendiri

4

Sebelum bersekolah di SMA Kristen 

YSKI, bagaimana "bayangan" / info 

yang didapatkan tentang SMA Kristen 

YSKI dalam hal :

a. Guru? ramah dan ada yang agak galak kesannya guru galak

b. Proses belajar mengajar / model 

pembelajarannya?

lebih kreatif daripada SMP, karena ada 

LCD harusnya pembelajaran lebih baik
serius

c. Bangunannya? cukup baik cukup

d. Sarana Prasarananya? lebih lengkap, ada digital library cukup lengkap, ada wifi

guru - gurunya, bisa dijadikan tempat 

curhat, ramah, dan guru bisa menjadi 

teman

guru - gurunya, dimana bukan murid yang 

beradaptasi dengan guru, tetapi guru yang 

beradaptasi dengan murid

sistem / cara mengajarnya, cukup 

berkualitas dan gurunya kreatif, sehingga 

mudah menangkap pelajaran

teman - teman

6

Setelah bersekolah di SMA Kristen 

YSKI, hal - hal apa saja yang tidak 

kamu sukai dari SMA Kristen YSKI?

tidak ada biasa saja / tidak ada

7
Pendapat mengenai fasilitas di SMA 

Kristen YSKI :

a. Ruang Kelas

Kebersihan bersih

Kerapihan rapi

Kenyamanan
sejuk, AC nya dingin, dan ruangan habis 

di cat
nyaman, AC dingin

Meja / Kursi bagus, habis di cat masih ada yang "godak gadik"

Papan Tulis bersih bersih

b. Perpustakaan

Kebersihan bersih bersih

Kerapihan
rapi banget, dibandingakan SMP 

perpusnya lebih luas
rapi

Kenyamanan nyaman, bisa facebook an nyaman

Meja / Kursi bersih, rapi nyaman digunakan

Buku
komplit, tapi ada buku yang diperlukan 

tidak boleh dipinjam
kurang lengkap, untuk tugas tidak ada

Akses Internet lemot lemot

Layanan Petugas ramah, suka bergurai, "niteni" yang dicari ramah, dibantu cari buku

Nama Responden

No Pertanyaan
Nama Responden

Hal - hal yang dipertimbangkan saat 

memilih SMA Kristen YSKI?
2

Setelah bersekolah di SMA Kristen 

YSKI, hal - hal apa saja yang kamu 

suka dari SMA Kristen YSKI?

5

No Pertanyaan



RESPONDEN 1 RESPONDEN 2

7
Pendapat mengenai fasilitas di SMA 

Kristen YSKI :

c. Laboratorium IPA

Kebersihan kurang bersih, harus dibetulin kurang bersih

Kerapihan kurang rapi rapi

Kenyamanan tidak nyaman, "sesek" tempatnya tempatnya kesannya suram

Meja / Kursi oke nyaman

Peralatan Praktikum cukup lengkap dan bersih cukup lengkap

Bahan Praktikum disuruh bawa sendiri cukup lengkap

d. Laboratorium Bahasa

Kebersihan enak, bersih, dingin bersih

Kerapihan rapi rapi

Kenyamanan nyaman, dingin, enak nyaman

Meja / Kursi oke bagus

Peralatan Audio Visual
bagus, peralatan jarang nyala / digunakan, 

ada peralatan yang rusak
headphone rusak

e. Laboratorium Komputer

Kebersihan bersih cukup bersih

Kerapihan rapi rapi

Kenyamanan nyaman, bisa online nyaman

Meja / Kursi bagus / oke bersih

Komputer cukup baik, agak kuno kadang lemot

Program Komputer programnya baru versi nya baru

Akses Internet lumayan cepat lumayan cepat

f. Kantin (Gedung Digital Library)

Kebersihan bersih bersih

Kenyamanan nyaman nyaman

Meja / Kursi bersih kadang kurang bersih

Menu menu kurang banyak, kurang variasi menu dibanyaki, kurang variasi

Kebersihan makanan / minuman bersih cukup higienis

Kecepatan layanan penjual layanannya lama kadang lama

Keramahan layanan penjual ramah ramah

g. Kamar Mandi / WC

Kebersihan kadang kotor bersih

Bau tidak bau, dulu bau kadang - kadang bau

Ketersediaan air ada tapi kadang kotor ada

h. Hot Spot Area
hot spot kurang banyak, hanya ada di 

kantin dan ruang guru
kurang banyak

8 Guru / Tenaga Pendidik

Keramahan
ramah, kalau disapa selalu menyapa 

kembali
ramah

Perhatian baik
baik, guru perhatian kalau siswa ada 

masalah

Pengajaran
Pak Yahya mengajarnya cepat, tetapi baik.  

Pak Priyono mengajarnya persis modul.

Pak Yahya, PR nya banyak banget.  Pak 

Pri mengajarnya persis modul.

No Pertanyaan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Karena sudah tahu mutu / kualitas pendidikan di SMA Kristen YSKI √ √ 2

karena adalah anggota Komite SMA Kristen YSKI √ 1

Orang Kristen harus mendukung sekolah Kristen √ √ 2

karena SMA Krisen YSKI adalah sekolah Kristen / Ingin agar anak terbina 

imannya dan dididik secara Kristiani (sesuai agama) / pendidikan agama 

penting bagi anak - anak

√ √ √ √ √ √ √ 7

Kualitas SMA Kristen YSKI yang baik √ √ √ 3

lokasi SMA Kristen YSKI dekat dengan rumah √ √ 2

SMA Kristen YSKI memiliki pengalaman yang cukup lama dalam dunia 

pendidikan
√ 1

di sekolah ada renungan pagi & doa pagi √ 1

sedikit mengalami kemajuan dibandingkan dahulu (kualitas dan prestasi) √ 1

kualitas sekolah cukup baik / baik √ √ √ √ √ √ √ 7

pergaulan anak di SMA Kristen YSKI baik √ 1

layanannya sekolah terhadap siswa dan orang tua siswa baik √ 1

prestasi sekolah baik √ 1

YSKI lebih bertujuan pada pelayanan, sehingga kualitas siswa baru yang masuk 

kurang diperhatikan
√ 1

murid yang pintar dan yang kurang pintar dicampur, sehingga terkadang anak 

yang pintar terpengaruh
√ 1

biaya pendidikan di SMA Kristen YSKI mahal, tetapi sesuai dengan standard 

sekolah swasta lainnya
√ 1

biaya pendidikan di SMA Kristen YSKI terlalu mahal √ 1

guru kurang komunikasi dengan orang tua siswa (mengenai kondisi / 

perkembangan siswa)
√ 1

guru perhatian terhadap siswa √ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

agak rumit / seringkali rancu sudah membayar atau belum (krn melalui 

pendebetan)
√ √ 2

banyak iuran √ √ √ 3

Jawaban
Responden No : Frekuensi 

Jawaban

1

Hal apa yang dipertimbangkan  Bp / 

Ibu dalam memilih SMA Kristen YSKI 

sebagai tempat studi bagi putra - 

putri Bp / Ibu?

Bagaimana pendapat Bp / Ibu 

mengenai SMA Kristen YSKI?
2

Bagaimana pendapat Bp / Ibu 

mengenai layanan administrasi dan 

keuangan di SMA Kristen YSKI?

3

No Pertanyaan

No Pertanyaan Jawaban
Frekuensi 

Jawaban

Responden No :



baik, mudah dan aman, karena melalui pendebetan rekening sehingga anak - 

anak tidak dapat menyalahgunakan uang
√ √ 2

sekolah kurang menginformasikan apakah uang sekolah sudah terbayar atau 

belum
√ 1

layanan cukup baik / teratur √ √ √ √ 4

biaya pendidikan di SMA Kristen YSKI agak mahal √ 1

terlalu "saklek" dalam hal batas waktu pembayaran uang sekolah √ 1

cukup longgar / toleran jika ada kesulitan keuangan √ 1

fasilitas yang kurang memadai √ 1

ruang kelas yang kurang nyaman karena AC sering mati √ 1

kamar mandi yang bau dan kotor √ 1

sering ada iuran / banyak iuran √ √ √ √ 4

tidak ada √ √ 2

ada guru yang pelit dalam memberi nilai √ 1

kegiatan pramuka, siswa diharuskan beli seragam, tetapi tidak diharuskan pakai √ 1

alat - alat di laboratorium jarang dipakai √ 1

anak - anak terkadang dipaksa untuk ikut lomba √ 1

ada guru yang cara mengajarnya kurang enak √ 1

kadang soal tes berbeda dengan yang diajarkan √ 1

mutu pendidikan yang baik √ 1

sebagian besar guru baik √ √ 2

teman - teman banyak yang seiman / teman - teman baik √ √ √ √ √ 5

tidak ada √ √ 2

ketertibannya, jika ada kegiatan ekstra ortu diberi tahu sehingga tahu anak - 

anak pulang jam berapa
1 1

guru agama cara mengajarnya kurang enak dan suka memarahi anak √ 1

tidak tahu krn anak tidak pernah cerita √ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

visi dan misi yang baik, yakni mendidik anak untuk dekat dengan Tuhan, pandai 

dan bermoral / mengajarkan norma - norma
√ √ 2

No Pertanyaan Jawaban
Responden No : Frekuensi 

Jawaban

Bagaimana pendapat Bp / Ibu 

mengenai layanan administrasi dan 

keuangan di SMA Kristen YSKI?

3

Hal - hal apa yang sering dikeluhkan 

oleh putra / Putri Bapak / Ibu ?
4

Hal - hal apa yang sering dipuji / 

disukai oleh putra - putri Bapak / Ibu 

mengenai SMA Kristen YSKI?

5

6
Hal - hal apa sajakah yang Bapak / 

Ibu sukai dari SMA Kristen YSKI?



orang tua mengenal banyak guru √ √ 2

kebersamaan antara guru, orang tua siswa dan yayasan terjalin baik √ √ 2

model pembelajaran yang kreatif dan modern √ 1

sering diadakan parenting, sehingga memberi masukan tentang perkembangan 

anak
√ 1

adanya renungan pagi setiap hari / pendidikan agama Kristen √ √ √ 3

pelayanan guru terhadap siswa dan orang tua siswa yang baik √ √ 2

perhatian dan pengawasan sekolah terhadap siswa baik √ 1

ada kantin, sehingga anak tidak jajan di luar sekolah √ 1

kualitas pendidikan di SMA Kristen YSKI baik √ √ 2

tidak ada √ 1

bakat siswa diarahkan melalui kegiatan ekstrakurikuler √ √ 2

guru perhatian terhadap siswa √ 1

tidak ada √ 1

masih banyak anak yang merokok √ 1

banyak iuran √ √ √ 3

setiap tahun uang sekolah naik cukup banyak √ 1

adanya pedagang kaki lima di depan sekolah √ 1

peran guru BP kurang dirasakan √ 1

kurang adanya pendidikan budi pekerti di sekolah √ 1

"saklek" dalam hal keuangan √ 1

kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa √ 1

soal yang di tes kan tidak sesuai dengan bahan yang diajarkan √ 1

Hal - hal apa sajakah yang tidak 

Bapak / Ibu sukai dari SMA Kristen 

YSKI?

7

6
Hal - hal apa sajakah yang Bapak / 

Ibu sukai dari SMA Kristen YSKI?



Responden 

Alumni No. 
Testimoni Alumni 

1 

YSKI menjadi tempat dimana saya tumbuh menjadi pribadi yang 

mandiri dan dapat menjadi berkat bagi sekitar....di YSKI juga cinta 

monyet bersemi dan akhirnya sekarang bener" jadi cinta 1 malam...eh 

salah mksdnya di YSKI pula saya menemukan tulang rusuk yang hilang 

Pesan untuk YSKI : harus Lebih baik dan lebih baik lagi.. 

2 

Sejak SD sampai dengan SMU saya bersekolah di lingkup YSKI. Dulu 

ketika saya ditanya org di mana sekolah saya, maka saya dgn bangga 

akan menjawab YSKI. Kebanggaan itulah yg saya rasakan, bangga krn 

prestasi sekolah, bangga krn kebersamaan yg ada, bahkan sampai hal2 

sederhana seperti warung mkn yg enak di dpn sekolah. 

 

Namun seiring berjlnnya waktu, kebanggaan itu mungkin mulai sirna 

krn mendapat kbr ttg "penurunan" yg ada di YSKI, semoga saja apa yg 

saya dengar tdk benar. Tp paling tdk, di usia yg ke-60 saya berharap 

YSKI sbg yayasan sekolah yg mengusung kekristenan, benar2 memiliki 

karakter Kristus. Menjadi yayasan yg menaungi seluruh lapisan 

masyarakat, bkn hanya level tertentu. Yayasan yg mengedepankan 

pendidikan karakter sehingga menghasilkan generasi yg dpt menjawab 

kebutuhan jaman. 

 Usia 60 kalau secara manusia tergolong usia lanjut. Tp seseorang yg 

berusia lanjut semestinya lebih bijaksana krn sudah kenyang asam 

garam kehidupan. Demikian pula YSKI yg sdh berusia 60 th hendaknya 

dpt belajar byk dari asam garam dunia pendidikan yg selama ini sudah 

dikecap. 

 Selamat ulang tahun ke-60 utk YSKI, tempat di mana saya belajar ttg 

iman, ilmu, persahabatan serta byk hal lainnya. Semoga senantiasa 

diberi hikmat Tuhan dlm berproses belajar mengajar. 

3 
Selamat untuk YSKI yang telah mencapai usia ke 60, dimana bukan usia 

yang singkat. Tambah maju, lebih baik dan lebih baik lagi. GBU 

4 

YSKI telah membekali dan mempersiapkan saya,   

YSKI telah membangun dan membentuk mental saya,  

Sehingga saya siap dan mampu menghadapi masa depan  

Selamat ULTAH YSKI Qu 

Saya berharap untuk lebih baik dan lebih baik lagi, sesuai dengan 

“motto YSKI” 

MAJU dan TERUS BERKARYA YSKI Qu 



Responden 

Alumni No. 
Testimoni Alumni 

5 

Sekolah di YSKI menyenangkan, guru2nya dekat dengan murid dan 

suasana belajar mengajar sangat kondusif.  Teman - teman sewaktu 

sekolah pada umumnya baik - baik dan memiliki tenggang rasa yang 

tinggi. 

Semoga YSKI semakin ditingkatkan kualitasnya supaya menjadi 

sekolah yang mendidik murid dari berbagai segi kehidupan. Selamat 

ulang tahun yang ke-60. 

6 

Buat saya….. sekolah di YSKI sangatlah menyenangkan.   

Selamat ulang tahun yang ke-60 YSKI, semakin maju kualitasnya ya 

jadi tempat belajar n bersosialisasi yg menyenangkan 

7 

“talk about YSKI, hmmmm… it was long time ago.  Yeahhh….. 11th 

years ago I had been there.  The school has greatest Teacher on earth… 

who always support me to reach my dreams.  And, many friends who 

gave me unforgettable and most beautiful memory I’ve ever had.  

Finally now…….. I have reached one of my dreams, and still fighting to 

be a number one dentist in Semarang.  Hahaaaa… Good luck YSKI, 

God bless u…. SUCCESS for u and all of us! Amen. 

8 

YSKI merupakan salah satu sekolah Kristen terbaik di Semarang. 

Dengan guru yang berkualitas mendidik siswa menjadi seseorang yg 

berhasil  meyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal apapun.  

Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, apa yg ditabur itu yg 

pasti dituai. 

Selamat dan Sukses Hut ke-60 YSKI selalu Murni, Optimis dan Kreatif. 

9 

Ketika saya bersekolah di YSKI (sejak TK), selain mendapatkan ilmu 

pengetahuan, ada hal yang sangat penting yg saya dapatkan di YSKI, 

yaitu pembentukan karakter yang sesuai dengan karakter Kristus, hal-hal 

inilah yang membuat YSKI istimewa sampai saat ini. 

Selamat ulang tahun intan, YSKI tercinta... makin dahsyat di dalam 

Kristus, semakin menjadi berkat bagi anak-anak yang study di 

YSKI..sekarang sampai selamanya.. Tuhan Yesus memberkati YSKI... 

Amin. 



Responden 

Alumni No. 
Testimoni Alumni 

10 

Sungguh bangga bisa menjadi alumni YSKI. Aq bertemu dengan 

teman2 yg menyenangkan. Aku bertemu dengan guru2 yg memuridkan. 

Di sana kami dibentuk menjadi manusia memiliki kasih Tuhan Yesus. 

Selamat Hari Jadi yg ke 60 buat YSKI 

Semoga di dunia yg semakin maju dan modern, YSKI tetap menjadi 

sekolah yg menjunjung tinggi nilai2 kemanusiaan dan tetap 

memancarkan kasih Yesus. 

11 

Kesan selama di YSKI pasti menyenangkan, banyak temen2 baru dan 

guru2 yang menyenangkan, banyak kegiatan juga yang di adain di 

sekolah 

Pesan untuk YSKi terus maju, terus perlengkapin murid2 dengan 

kegiatan positif dan pastinya jadi berkat juga untuk orang2 disekitar 

12 

Happy 60th Anniversary !! Semoga selalu menjadi inspirasi,selalu 

menjadi motivator buat kami para alumni dan murid.. Kalau ingat 

pepatah "nikmatilah masa2 muda mu di sekolah" semua itu mmg 

benar,karena sampai sekarangpun teman2 terbaik yg ada adalah teman2 

masa sekolah,pengalaman paling seru adalah masa di sekolah 

juga,pengetahuan yg digunakan sampai bekerja pun di dapat waktu 

sekolah...YSKI thanks to you....semua yg di dapat waktu sekolah tidak 

pernah kembali sia2,sungguh bermanfaat di saat bekerja & kehidupan 

setelah sekolah atau yg org sering bilang 'real life'.... Tambah 

maju,berkembang dan teruslah berkarya YSKI !! 

13 

Kesan saya selama bersekolah di YSKI adalah senang, beruntung 

bersekolah di tempat yang fasilitasnya lengkap, guru yang berkompeten 

di bidangnya, lingkungan yang kondusif buat belajar, kehidupan sosial 

yang asik dan seru. Juga mendapat banyak pengalaman berorganisasi, 

pengalaman yang tak terlupakan. 

 

Selamat Hari Ulang Tahun yang ke-60, semoga semakin jaya, dan 

menjadi teladan dalam pendidikan Kristen. Diberkati dan menjadi berkat 

buat masyarakat serta bangsa dan negara. Maju terus YSKI. 



Responden 

Alumni No. 
Testimoni Alumni 
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Kesan saya selama bersekolah di YSKI adalah menyenangkan, 

guru2nya juga asik. Yang jadi kelebihan YSKI adalah tetap 

mengutamakan iman jd sering ada kebaktian, bagi saya itu adalah hal yg 

positif karena pendidikan bukan saja masalah kepandaian otak tapi juga 

kepandaian rohani harus bagus. 

Semoga YSKI semakin maju bukan hanya semakin mewah gedungnya 

tp yg terpenting kualitasnya & sesuai dengan biaya pendidikannya. 

15 

Sekolah di YSKI buat aku sangat berkesan dan ga terlupakan…… 

Masa SMA adalah masa terindah.  So buat adik – adik kelas…… 

nikmatilah guys….. 

Gak nyesel deh skull @ YSKI 

Terus maju….. maju….. dan maju…..  HIDUP YSKI 

16 

Kesan saya selama bersekolah di YSKI, guru2nya bersahabat sekali, 

bisa dikata para guru bisa jadi teman dan guru yang baik pada saat yang 

bersamaan. 

Selamat Ulang Tahun yang ke 60 buat YSKI, semoga semakin maju dan 

berkembang dan bisa mengahasilkan murid yang bisa memajukan 

bangsa. 

17 

Selama saya bersekolah di YSKI terasa sungguh menyenangkan. 

Kebetulan saya dari TK sampai SMA selalu bersama YSKI. 

Menyenangkan. Banyak pengalaman-pengalaman berharga yang tak 

terlupakan. Guru - guru yang baik dan ramah menemani hari - hariku di 

YSKI. Keakraban yg terjalin sangat dekat, sehingga saya selalu diingat 

dan mengingat setiap guru-guru dari TK sampai SMA. Beberapa sudah 

ada yg pensiun, jasa-jasanya sangat berharga buatku mengarungi 

kehidupan ini. Sungguh besyukur bisa bersekolah di YSKI. Banyak 

kenangan manis yang tak kan pernah terlupakan. Ingin rasanya kembali 

lagi bersekolah.. Mengulang masa - masa senang di YSKI. Love YSKI, 

my almamater. Keep On Fire!! 

 

Selamat kepada YSKI yang telah menginjak umur 60thn. Pasti menjadi 

lebih baik lagi dari sebelumnya. Tingkatkan mutu dan kualitas sekolah 

yang baik, sehingga menghasilkan murid-murid yang berkualitas baik 

juga. Terus maju, kami alumni akan selalu mendukung. GBU.  



Responden 

Alumni No. 
Testimoni Alumni 
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Saya bersekolah di YSKI mulai dari SD hingga SMU. Jadi sudah 12 

tahun saya dididik di YSKI. Selama itu pula secara tidak saya sadari, 

karakter saya dibentuk disana tidak hanya menjadi manusia yang 

menggunakan intelegensia dalam kehidupan, tetapi juga menggunakan 

hati dalam berprilaku sehari-hari. Tetapi tidak itu saja, di YSKI pula 

saya diajarkan untuk tetap bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena Tuhan itu yang punya kuasa atas hidup kita. 
 

Selama saya sekolah di YSKI, saya tidak menjumpai adanya 

perbedaan-perbedaan di kelas. Walau ada beberapa teman yang 

memiliki latar belakang agama, suku, tingkat sosial ekonomi yang 

berbeda-beda, namun hal itu sepertinya bukan merupakan halangan 

bagi kami untuk bersahabat satu dengan lainnya, bahkan kami saling 

menghargai perbedaan itu dan saling mensupport satu sama lain.  
 

Selamat Ulang Tahun ke 60 untuk sekolah saya tercinta YSKI.  Tuhan 

memberkati segenap jajaran Yayasan, Pengurus, terutama untuk Bapak 

Ibu Guru yang telah bersusah payah mengajarkan tidak hanya ilmu 

pengetahuan bagi siswa, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang mana 

terkadang jauh lebih penting artinya dibandingkan pelajaran yang 

sehari-hari diajarkan di sekolah. Besar harapan saya agar YSKI 

kedepannya menjadi sekolah yang menghasilkan siswa-siswa yang 

tidak hanya berhasil secara akademik, tetapi juga berhasil dalam hidup 

bermasyarakat dan bersandar kepada Sang Khalik pemilik hidup ini. 

Amin. 
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Syalom….. 

Menjadi penuh kesan bagi saya pribadi ketika saya bersekolah di YSKI, 

saat berada di YSKI saya memperoleh jati diri saya sebagai anak Allah 

yang penuh talenta untuk mengembangkannya dan menyadarkan saya 

bahwa kami anak – anak YSKI adalah calon pemimpin, bukan hanya 

untuk memimpin manusia lain dalam kaitannya dengan suatu organisasi 

atau kelembagaan kerja sama, namun juga membantu saya sendiri untuk 

memimpin pribadi saya menuju ke pribadi yang lebih dewasa dan 

mandiri.  Pada akhirnya YSKI memberi peluang saya untuk dapat 

berkuliah di Perikanan Universitas Gadjah Mada melalui jalur 

SNMNPTN.  Akhir kata dengan menjaga nama baik YSKI dan terus 

menerapkan nilai – nilai 5 karakteristik YSKI, saya mengucapkan 

bangga dan sukacita atas bertambah usianya YSKI.  Jayalah YSKI! 

“Menjadi siswa YSKI itu tidaklah susah, memiliki JIWA YSKI itu yang 

harus dimiliki saat kita lulus dari YSKI” 
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Alumni No. 
Testimoni Alumni 
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Syallom teman-teman YSKI semua, 

Sungguh senang rasanya, mendapatkan kesempatan untuk mengisi 

sebuah kolom di koran YSKI. 

 Kesan-kesan di YSKI selama aku menjadi salah satu anggota YSKI 

rasa-rasanya sangatlah mendalam. 

 Di sana aku belajar banyak hal, mulai kedisiplinan, kerja sama, peduli, 

dan setia kawan, serta persahabatan. Awalnya aku mengira hal yang 

diajarkan selama di SMA adalah pelajaran yang tidak ada gunanya dan 

sia-sia. Daripada di rumah, menganggu orang tua, tidak patuh, maka 

berangkatlah aku ke sekolah, sehingga bisa dikatakan, sekolah hanya 

untuk mengisi waktu luang. Itulah pikiranku sewaktu masuk SMA. 

Tetapi setelah aku masuk ke dalam Universitas, hal itu mengubah 

pandanganku, ternyata apa yang aku pikirkan selama ini adalah sebuah 

kesalahan besar. Beberapa pelajaran bahkan banyak pelajaran yang aku 

dapatkan di YSKI membantuku dalam mengatasi segala permasalahan 

yang ada di dunia Universitas. Tidak ada lagi guru yang ''Ngomel-

ngomel'' lagi jika rambutku panjang, baju seragam keluar, dll. 

Sewaktu di SMA, aku ingin cepat-cepat selesai, setelah lulus, ingin 

sekali rasanya mengulang kembali masa-masa Putih Abu di YSKI. 

Tetapi bumi tidak mungkin berhenti berputar jika memang bukan 

waktunya berhenti, sehingga kita tetap harus menjalaninya. 

 So, nikmatilah waktu-waktu kalian semua di SMA. Cause the Power of 

Putih Abu never ends, till the end. :) 
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“Sekolah di YSKI ga Cuma dapet bekal pelajaran, tapi juga bekal iman 

dan moral yang takut akan Tuhan. Ditambah lagi belajar berorganisasi 

dan bersosialisasi.  Salah satu tahap penting dalam pembentukan diriku.  

Happy 60th Anniversary YSKI” 
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Saya senang pernah bersekolah di YSKI, selain mendapat ilmu, saya 

juga dibentuk menjadi lebih baik melalui nilai – nilai kekristenan yang 

diberikan.  Di HUT ke-60 YSKI ini saya berharap YSKI tetap menjadi 

terang dan lebih lagi mencetak orang – orang sukses. 

 



RESPONDEN 

SISWA
KELAS TEMPAT / TANGGAL LAHIR ALAMAT NO. TELEPON / HP SMP ASAL

1 F SEMARANG, 10 JUNI 1994 ARWANA RAYA NO. 5 UNGARAN 91123619 YSKI

2 E SEMARANG, 14 OKTOBER 1994 A YANI 37 UNGARAN 087832541994 YSKI

3 A SEMARANG, 8 JUNI 1994 PUSPANJOLO BARAT II / 15  SEMARANG 081805822228 YSKI

4 D SEMARANG, 22 MARET 1994 TLOGOSARI RAYA I / 132 SEMARANG 083838198122 YSKI

5 F SEMARANG, 4 JANUARI 1995 TLOGO TIMUN I / H-1 SEMARANG 087832491916 YSKI

6 C SEMARANG, 15 DESEMBER 1994 DEPOK 24A SEMARANG 08995809793 YSKI

7 A SEMARANG, 17 MEI 1994 KRAKATAU VI / 26 SEMARANG 081904460081 YSKI

8 A SEMARANG, 30 JUNI 1993 MEDOHO RAYA NO 10 SEMARANG 08179542937 YSKI

9 B KEDIRI, 10 JULI 1994 SINGOTORO III / 18 SEMARANG 08812430705 YSKI

10 F SEMARANG, 4 DESEMBER 1993 JOMBLANG TIMUR 832 SEMARANG 08985441619 YSKI

DATA RESPONDEN SISWA

LAMPIRAN G



RESPONDEN 

SISWA
KELAS TEMPAT / TANGGAL LAHIR ALAMAT NO. TELEPON / HP SMP ASAL

11 C SEMARANG, 8 FEBRUARI 1994 SOMPOK 46 SEMARANG 085642938825 YSKI

12 A SEMARANG, 24 OKTOBER 1994 ARYA MUKTI TENGAH I / 51 SEMARANG 085865866662 YSKI

13 E SEMARANG, 28 DESEMBER 1994 SUMBAWA I / 5 SEMARANG 081901134144 YSKI

14 E SEMARANG, 29 OKTOBER 1994 TLOGOMUKTI SELATAN 807 SEMARANG 08179517004 YSKI

15 F SEMARANG, 28 MARET 1994
PADI UTARA RAYA BLOK K NO 54 

SEMARANG
6580443 YSKI

16 C SEMARANG, 12 APRIL 1994 BANGUN HARJA I / 23 SEMARANG 6708241 YSKI

17 E SEMARANG, 25 SEPTEMBER 1994 JL. GEDONGSONGO BARAT 085640094078 YSKI

18 A SEMARANG, 7 DESEMBER 1993
KETILENG ASRI IX / F 36 PERUM 

KETILENG INDAH SEMARANG
087832732777 YSKI

19 E SEMARANG, 31 DESEMBER 1994 RAMBUTAN RAYA 4  SEMARANG 081802467599 YSKI

20 E SEMARANG, 17 JUNI 1994 PADI TENGAH RAYA E / 499  SEMARANG 6593641 YSKI

DATA RESPONDEN SISWA



RESPONDEN 

SISWA
KELAS TEMPAT / TANGGAL LAHIR ALAMAT NO. TELEPON / HP SMP ASAL

21 D SEMARANG, 22 JULI 1994
BUKIT MEGAH 17 BUKIT SARI 

SEMARANG
081805928923 YSKI

22 E KUDUS, 15 MEI 1994 JL. KP. SUBUH NO. 354A DR.CIPTO 081914561909 N 1 JEPARA

23 E JAKARTA, 29 OKTOBER 1994
PADI UTARA I / K / 62 PERUM GENUK 

INDAH SEMARANG
085640091234 N 3 SEMARANG

24 E SEMARANG, 9 DESEMBER 1993
KARANG KEBON UTARA 151 B 

SEMARANG
3544840 KEBON DALAM

25 A SEMARANG, 9 JUNI 1994 JAGALAN GRAJEN 34 B  SEMARANG 081904312390 YSKI

26 A SEMARANG, 22 NOVEMBER 1994 SIDOASIH III / 71 SEMARANG 081901051242 YSKI

27 A SEMARANG, 9 DESEMBER 1994 REJOSARI V / 43 SEMARANG 081901016844 N 3 SEMARANG

28 E SEMARANG, 4 JULI 1994 JL. PARANG BARONG RAYA 18 089665575857 YSKI

29 B SEMARANG, 12 DESEMBER 1994 REJOSARI TENGAH II / 60 SEMARANG 08122903384 KARANGTURI

30 B DEMAK, 27 MARET 1993 WONODRI JOHO 1011 SEMARANG 08985545493 YSKI

DATA RESPONDEN SISWA


	1. Halaman Persetujuan dll
	2. Daftar Isi dll
	3. Tugas Akhir - Ruth Angelina Tampi
	4. Daftar Pustaka
	5. Lampiran A - Panduan Wawancara Siswa
	6. Lampiran B - Panduan Wawancara Orang Tua Siswa
	7. Lampiran C - Kuesioner Alumni
	8. Lampiran D - Data Hasil Wawancara Siswa
	9. Lampiran E - Data Hasil Wawancara Orang Tua Siswa
	10. Lampiran F - Testimoni Alumni YSKI
	11. Lampirah G H I - DATA RESPONDEN



