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KUESIONER 

 

NAMA RESPONDEN : 

JENIS KELAMIN  : 

USIA    : 

KELAS   : 

Berikan tanda cek (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan pilihan anda 

NO PERNYATAAN STS TS CS S SS 
1 Saya dalam memilih lokasi sekolah melihat jarak tempuhnya 

yang mudah dijangkau oleh angkutan umum.           
2 Saya dalam memilih lokasi sekolah di SMK (SMEA) PGRI 01 

ini karena dekat dengan rumah. 
          
          

3 Akses letak yang strategis menjadi pertimbangan saya dalam 
pemilihan sekolah. 

          
          

4 Biaya menjadi salah satu pertimbangan saya dalam pemilihan 
sekolah. 

          
          

5 Dalam menentukan sekolah pengaruh Orang tua sangat 
menentukan bagi saya. 

          
          

6 Orang tua sangat dominan dalam menentukan pilihan sekolah 
bagi saya. 

          
          

7 Dalam menentukan sekolah pengaruh diri sendiri sangat 
menentukan bagi saya. 

          
          

8 Diri sendiri sangat dominan dalam menentukan pilihan sekolah 
bagi saya. 

          
          

9 Keputusan saya untuk memilih sekolah di SMK (SMEA) 
PGRI 01 karena saya tidak diterima di sekolah favorit (negeri). 

          
          

10 Dalam mengambil keputusan untuk menentukan sekolah, saya 
masih dipengaruhi untuk masuk ke sekolah favorit (negeri). 

          
          

11 Pendidikan siap kerja menjadi alasan saya dalam pemilihan 
SMK (SMEA) PGRI 01. 

          
          

12 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 dilihat dari bentuk 
gedung yang bagus. 

          
          

13 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 dilihat dari 
Laboratoriumnya.           

14 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 dilihat dari 
sarana,prasarana olahraganya. 

          
          

15 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 dilihat dari 
ekstrakulikulernya.           

16 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 karena terpengaruh dari 
brosur yang saya baca. 
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17 Keinginan saya belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 karena 
alasan kedekatan dengan teman. 

          
          

18 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 karena terpengaruh dari 
informasi teman. 

          
          

19 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 karena mendapat 
informasi dari mulut ke mulut. 
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Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 karena 
sekolahnya enak dan baik.  

21 Saya memilih SMK (SMEA) PGRI 01 ini karena pengajarnya 
yang baik dan berkompeten. 

22 Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 ini karena 
sekolah ini aktif dalam berbagai aktifitas 
(lomba,olahraga,pramuka). 

23 Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 ini karena 
ingin menuntut ilmu. 

24 Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 karena diajak 
oleh saudara. 

25 Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 ini karena 
sangat terjangkau. 

26 Saya memilih belajar di SMK (SMEA) PGRI 01 ini karena 
tertarik dengan kejuruan yang ditawarkan. 

Keterangan 
STS = Sangat Tidak Setuju S   = Setuju 
TS   =  Tidak Setuju SS = Sangat Setuju 
CS   = Cukup Setuju 
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1. Mengapa Anda memilih masuk SMK bukan masuk SMA? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. Mengapa Anda memilih masuk SMK PGRI 01? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. Anda tahu SMK PGRI 01 dengar dari siapa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4. Siapa yang memutuskan Anda masuk SMK PGRI 01? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

5. Apa saja harapan Anda masuk sekolah SMK PGRI 01? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

6. Apa saja yang Anda dapatkan selama sekolah di SMK PGRI 01? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

7. Setelah lulus SMK mau melanjutkan kemana? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

8. Apakah Anda mengetahui UNIKA SOEGIJAPRANATA? Sejauh mana Anda mengetahuinya? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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9. Darimana Anda mengetahui UNIKA SOEGIJAPRANATA? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

10. Apakah Anda tertarik masuk UNIKA SOEGIJAPRANATA? Fakultas apa yang Anda inginkan? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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