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Informan : Direktur SMK Farmasi Sekesal Surabaya

 Bagaimana sejarah berdirinya dan profil SMKFarmasi Sekesal ini?
 Apa tujuan, visi dan misi didirikan SMKFarmasi ini?
 Bagaimana struktur organisasi di SMKFarmasi ini?
 Berapa jumlah instruktur/guru yang mengajar  di  sini  dan apakah sudah

sesuai dengan keahliannya masing-masing?
 Apa saja fasilitas yang ada di SMKFarmasi Sekesal Surabaya ini?

 

1. Produk. (Informan: Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Mayor Laut Edy

Ernawan)
a. Produk  apa  yang  ditawarkan,  dan  berapa  lama  masa  pendidikan,  serta

kualitas yang dapat disampaikan oleh SMK ini ?
b. Setelah lulus dari SMK disini keahlian apa yang didapat oleh siswa?

Informan: (Pabingsis/Perwira bimbingan siswa: Mayor Suharjono)

  2. Harga. (informan: Panitia penerimaan peserta didik baru a/n Ibu Eni):

a. Bagaimana atau berapa penentuan harga yang dibebankan oleh calon siswa

dan meliputi apa saja yang wajib dibayar selama sekolah di SMK ini ?
b. Apakah dari biaya (harga)yang telah di bayar oleh siswa ada yang kembali

lagi kepada siswa misalnya dalam bentuk asuransi atau yang lainnya?
3. Lokasi (Informan: Sarana dan Prasarana a/n Ibu Ari): 

a. Kemudahan apa saja yang dapat disampaikan dari lokasi ini?
b. Apakah  ada  fasilitas-fasilitas  yang  berikan  kepada  siswa  untuk  dapat

mengakses kemudahan transportasi?



c. Dari faktor lokasi ini, apakah merupakan salah satu dari daya tarik bagi

calon siswa dalam menarik minat bersekolah di SMK ini?

4. Promosi (Informan: Sarana dan Prasarana a/n Ibu Ari).

a. Usaha apa saja yang sudah dilakukan dalam menarik calon siswa?
b. Dari  usaha-usaha  tersebut  hal  manakah  yang  memberi  pengaruh  atau

dampak positif dalam melakukan promosi?

           
5.  Orang  atau  Sumber  Daya  Manusia  (Informan:  Administrasi  sekolah/Ibu

Wiwin, dengan sarana dan prasarana/Ibu Ari dan Bapak Thomas)

a. Bagaimana  kerjasama  antara  siswa,  karyawan  dan pengajarnya,  apakah

berjalan dengan baik dan terkondisi?
b. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada warga sekolah khususnya siswa

dari pihak sekolah dalam kelangsungan proses belajar mengajar?  
c. Dalam hal  ini  apakah  SDMnya  sudah  sesuai  dengan  keahlian  masing-

masing?

6. Proses (Informan: Bimbingan siswa/Ibu Serka Ade Irma).
a. Dalam proses pengenalan sekolah, pelayanan apa saja yang dilakukan atau

dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan tersampaikan?
b. Adakah kemudahan-kemudahan proses yang diberikan dari pihak sekolah

mengenai  hal-hal  yang  bersifat  menyeluruh  (akademik,  prestasi,  seperti

bidang olah raga, kesenian, dan lain sebagainya.

7.  Bukti Fisik (Informan:Sarana dan Prasarana a/n Ibu Ari)

       Dari gedung dan fasilitas-fasilitas yang ada, apakah sudah memenuhi standart

dari Diknas Pendidikan?
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2. Produk. (Informan: Wali murid: Serka Idham):
c. Seteleh menempuh masa pendidikan di SMK ini keahlian apa yang didapat

oleh siswa ?
d. Apakah  produk  yang  disampaikan  oleh  pihak  sekolah  sudah  sesuai

dengan  keinginan  dan kebutuhan  calon  siswa atau  wali  murid  sebagai

pengguna jasa pendidikan?

  2. Harga. (informan: Wali murid: Ibu Rahmawati):

Apakah harga atau biaya yang dibayar sudah sesuai atau pantas dengan hasil

produk yang didapat?  

4. Lokasi (Informan: Wali murid: Ibu Maimunah): 
Dalam hal lokasi, apakah siswa sudah merasakan strategis dan kemudahan

mengakses, serta fasilitas apa saja yang diterima selama masa pendidikan?

4. Promosi (informan: Wali murid: Ibu Nuraini).

Dari  mana  saja  dapat  informasi  tentang  SMK  ini,  apakah  sudah  cukup

lengkap informasi yang didapat serta hal apa yang membuat daya tarik untuk

memilih sekolah ini?       

5. Orang atau Sumber Daya Manusia (Informan: Nadya Fitri/ siswa kelas XIC )

c. Pelayanan  apa  saja  yang  sudah  didapat  oleh  siswa  didik  dalam

pelaksanaan proses belajar mengajar?



b. Sudah sesuaikah  pelayanan yang  diterima dengan  harapan  orangtua  wali

murid?  
e. Apakah  ada  pelayanan  lain  yang  mendukung  dalam hal  prestasi  siswa

(akademik atau non akademik)

6. Proses (informan: Dwi Asriniwati, Siswa kelas XI B).
b. Dalam hal  proses  belajar  mengajar  yang  didapat,  apakah sudah sesuai

dengan kurikulum?
d. Apakah dalam hal proses ini sudah dirasakan maksimal atau baik dalam

memenuhi kebutuhan siswa?

7.  Bukti fisik (Informan:siswa (Faizatul Hikmah/ siswa kelas XI B))

           Sebagai pengguna jasa, melihat  bukti fisik sekolah dan fasilitas yang ada ini

apakah  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  ?  dan  sudahkah

digunakan sebagai mana semestinya dalam hal proses belajar mengajar?
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