
























KUISONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian,

mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri pada tempat yang telah disediakan.

Pada tipe pilihan, mohon diberi lingkaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu

anggap paling tepat.

A. Pertanyaan Umum

Nama : Feriansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 43 Tahun

Posisi (jabatan) Pekerjaan : Wakasek Kesiswaan SMAN 2 Pangkalpinang

B. Pertanyaan Khusus

1) Pertanyaan Tertutup

Berikut ini akan melampirkan pertanyaan kualitas layanan informasi

akademik secara manual dan kualitas aplikasi akademik berbasis sms gateway

di SMA Negeri 2 Pangkapinang. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan

tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan melingkari nomor pada jawaban

yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

2) Keterangan

Sangat Tidak Setuju STS

Tidak Setuju TS

Netral N

Setuju S

Sangat Setuju SS

KUALITAS LAYANAN INFORMASI AKADEMIK SECARA MANUAL

Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu sebagai

guru terhadap kualitas layanan akademik yang digunakan di SMA Negeri 2

Pangkalpinang. Mohon pilih dan lingkari nomor yang Bapak/Ibu anggap paling tepat

mencerminkan presepsi Bapak/Ibu.



No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan pihak SMA Negeri 2

pangkalpinang sangat efisien.

2. Layanan informasi akademik secara manual

dapat diandalkan.

3. Informasi akademik yang dihasilkan secara

manual dapat memberikan informasi dengan

cepat dan akurat.

4. Layanan informasi akademik secara manual

yang digunakan SMA Negeri 2 pangkalpinang

sangat efektif.

5. Informasi yang dihasilkan dari layanan

informasi akademik secara manual tersebut

tepat waktu.

6. Mudah untuk memberikan informasi akademik

siswa kepada orangtua secara manual.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa secara manual.

9. Layanan informasi akademik secara manual

dapat membantu dan meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang dibutuhkan

oleh orangtua siswa.

10. Layanan informasi akademik secara manual

mampu menghasilkan informasi akademik

yang bersifat up to date.



KUALITAS LAYANAN INFORMASI APLIKASI AKADEMIK BERBASIS SMS

GATEWAY

No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

yang digunakan memiliki perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak (software)

yang mutakhir.

2. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

memiliki fasilitas yang secara visual menarik.

3. Tampilan fasilitas interfacenya sesuai dengan

jenis layanan yang dibutuhkan.

4. Kesalahan (error) yang terjadi dalam

pengentrian mudah dikoreksi dan

diidentifikasi dalam aplikasi tersebut.

5. Aplikasi akadmeik berbasis sms gateway ini

akan  mudah dipelajari oleh admin yang

pertama kali menggunakannya (user friendly).

6. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat menjadi efisien dan efektif jika

digunakan di SMA Negeri 2 pangkalpinang.

9. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat diandalkan.

10. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

dapat membantu dan  meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang

dibutuhkan oleh orangtua siswa.



KUISONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian,

mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri pada tempat yang telah disediakan.

Pada tipe pilihan, mohon diberi lingkaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu

anggap paling tepat.

C. Pertanyaan Umum

Nama : Emilia Roesita

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 38 Tahun

Posisi (jabatan) Pekerjaan : Guru / Wali kelas XI IPS1

D. Pertanyaan Khusus

3) Pertanyaan Tertutup

Berikut ini akan melampirkan pertanyaan kualitas layanan informasi

akademik secara manual dan kualitas aplikasi akademik berbasis sms gateway

di SMA Negeri 2 Pangkapinang. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan

tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan melingkari nomor pada jawaban

yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

4) Keterangan

Sangat Tidak Setuju STS

Tidak Setuju TS

Netral N

Setuju S

Sangat Setuju SS

KUALITAS LAYANAN INFORMASI AKADEMIK SECARA MANUAL

Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu sebagai

guru terhadap kualitas layanan akademik yang digunakan di SMA Negeri 2

Pangkalpinang. Mohon pilih dan lingkari nomor yang Bapak/Ibu anggap paling tepat

mencerminkan presepsi Bapak/Ibu.



No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan pihak SMA Negeri 2

pangkalpinang sangat efisien.

2. Layanan informasi akademik secara manual

dapat diandalkan.

3. Informasi akademik yang dihasilkan secara

manual dapat memberikan informasi dengan

cepat dan akurat.

4. Layanan informasi akademik secara manual

yang digunakan SMA Negeri 2 pangkalpinang

sangat efektif.

5. Informasi yang dihasilkan dari layanan

informasi akademik secara manual tersebut

tepat waktu.

6. Mudah untuk memberikan informasi akademik

siswa kepada orangtua secara manual.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa secara manual.

9. Layanan informasi akademik secara manual

dapat membantu dan meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang dibutuhkan

oleh orangtua siswa.

10. Layanan informasi akademik secara manual

mampu menghasilkan informasi akademik

yang bersifat up to date.



KUALITAS LAYANAN INFORMASI APLIKASI AKADEMIK BERBASIS SMS

GATEWAY

No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

yang digunakan memiliki perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak (software)

yang mutakhir.

2. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

memiliki fasilitas yang secara visual menarik.

3. Tampilan fasilitas interfacenya sesuai dengan

jenis layanan yang dibutuhkan.

4. Kesalahan (error) yang terjadi dalam

pengentrian mudah dikoreksi dan

diidentifikasi dalam aplikasi tersebut.

5. Aplikasi akadmeik berbasis sms gateway ini

akan  mudah dipelajari oleh admin yang

pertama kali menggunakannya (user friendly).

6. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat menjadi efisien dan efektif jika

digunakan di SMA Negeri 2 pangkalpinang.

9. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat diandalkan.

10. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

dapat membantu dan  meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang

dibutuhkan oleh orangtua siswa.



KUISONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian,

mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri pada tempat yang telah disediakan.

Pada tipe pilihan, mohon diberi lingkaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu

anggap paling tepat.

E. Pertanyaan Umum

Nama : Rihan

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Posisi (jabatan) Pekerjaan : Wakasek Kurikulum SMAN 2 Pangkalpinang

F. Pertanyaan Khusus

5) Pertanyaan Tertutup

Berikut ini akan melampirkan pertanyaan kualitas layanan informasi

akademik secara manual dan kualitas aplikasi akademik berbasis sms gateway

di SMA Negeri 2 Pangkapinang. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan

tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan melingkari nomor pada jawaban

yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

6) Keterangan

Sangat Tidak Setuju STS

Tidak Setuju TS

Netral N

Setuju S

Sangat Setuju SS

KUALITAS LAYANAN INFORMASI AKADEMIK SECARA MANUAL

Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu sebagai

guru terhadap kualitas layanan akademik yang digunakan di SMA Negeri 2

Pangkalpinang. Mohon pilih dan lingkari nomor yang Bapak/Ibu anggap paling tepat

mencerminkan presepsi Bapak/Ibu.



No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan pihak SMA Negeri 2

pangkalpinang sangat efisien.

2. Layanan informasi akademik secara manual

dapat diandalkan.

3. Informasi akademik yang dihasilkan secara

manual dapat memberikan informasi dengan

cepat dan akurat.

4. Layanan informasi akademik secara manual

yang digunakan SMA Negeri 2 pangkalpinang

sangat efektif.

5. Informasi yang dihasilkan dari layanan

informasi akademik secara manual tersebut

tepat waktu.

6. Mudah untuk memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtua secara

manual.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa secara manual.

9. Layanan informasi akademik secara manual

dapat membantu dan meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang dibutuhkan

oleh orangtua siswa.

10. Layanan informasi akademik secara manual

mampu menghasilkan informasi akademik

yang bersifat up to date.



KUALITAS LAYANAN INFORMASI APLIKASI AKADEMIK BERBASIS SMS

GATEWAY

No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

yang digunakan memiliki perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak (software)

yang mutakhir.

2. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

memiliki fasilitas yang secara visual menarik.

3. Tampilan fasilitas interfacenya sesuai dengan

jenis layanan yang dibutuhkan.

4. Kesalahan (error) yang terjadi dalam

pengentrian mudah dikoreksi dan

diidentifikasi dalam aplikasi tersebut.

5. Aplikasi akadmeik berbasis sms gateway ini

akan  mudah dipelajari oleh admin yang

pertama kali menggunakannya (user friendly).

6. Mudah, cepat dan akurat dalam membuat

laporan akademik siswa.

7. Pihak sekolah bisa memberikan informasi

akademik siswa kepada orangtuanya tanpa

orantuanya harus datang ke sekolah.

8. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat menjadi efisien dan efektif jika

digunakan di SMA Negeri 2 pangkalpinang.

9. Aplikasi akademik berbasis sms gateway ini

dapat diandalkan.

10. Aplikasi akademik berbasis sms gateway

dapat membantu dan  meringankan pekerjaan

admin dalam mengentry data yang dibutuhkan

oleh orangtua siswa.





KUISONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian,

mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri pada tempat yang telah disediakan.

Pada tipe pilihan, mohon diberi lingkaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu

anggap paling tepat.

A. Pertanyaan Umum

Nama : Yulianti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 43 Tahun

Posisi (jabatan) Pekerjaan : Orangtua siswa / PNS

B. Pertanyaan Khusus

1) Pertanyaan Tertutup

Berikut ini akan melampirkan pertanyaan kualitas layanan informasi

akademik secara manual dan kualitas aplikasi akademik berbasis sms gateway

di SMA Negeri 2 Pangkapinang. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan

tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan melingkari nomor pada jawaban

yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

2) Keterangan

Sangat Tidak Setuju STS

Tidak Setuju TS

Netral N

Setuju S

Sangat Setuju SS

KUALITAS LAYANAN INFORMASI AKADEMIK SECARA MANUAL

Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu sebagai

orangtua/wali siswa terhadap kualitas layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan dan disediakan SMA Negeri 2 Pangkalpinang. Mohon pilih dan



lingkari nomor yang Bapak/Ibu anggap paling tepat mencerminkan presepsi

Bapak/Ibu.

No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan SMA Negeri 2 pangkalpinang

sangat efisien.

2. Layanan informasi akademik yang diberikan

secara manual dapat diandalkan.

3. Informasi akademik yang dihasilkan secara

manual dapat memberikan informasi dengan

cepat dan akurat.

4. Layanan informasi akademik secara manual

yang diberikan SMA Negeri 2 pangkalpinang

sangat efektif.

5. Informasi yang dihasilkan dari layanan

informasi akademik secara manual tersebut

tepat waktu.

6. Mudah, cepat dan akurat untuk mendapatkan

informasi akademik siswa secara manual.

7. Bapak/Ibu bisa mendapatkan informasi

akademik anaknya tanpa harus datang ke

sekolah.

8. Pihak sekolah tidak akan merasa terlalu sibuk

untuk menanggapi permintaan Bapak/Ibu.

9. Layanan informasi akademik secara manual

mampu memberikan informasi akademik yang

bersifat up to date.

10. Isi informasi akademik yang diberikan oleh

pihak sekolah secara manual ini memang yang

dibutuhkan.



KUALITAS LAYANAN INFORMASI APLIKASI AKADEMIK BERBASIS SMS

GATEWAY

No Pertanyaan STS TS N S SS

1. Layanan informasi aplikasi akademik berbasis

sms gateway yang diberikan SMA Negeri 2

Pangkalpinang sangat efisien.

2. Layanan informasi aplikasi akademik berbasis

sms gateway yang diberikan dapat diandalkan.

3. Informasi akademik yang dihasilkan aplikasi

akademik berbasis sms gateway cepat dan

akurat.

4. Informasi yang dihasilkan aplikasi akademik

berbasis sms gateway yang diberikan SMA

Negeri 2 Pangkalpinang sangat efektif.

5. Informasi akademik yang dihasilkan aplikasi

berbasis sms gateway tersebut relavan.

6. Mudah, cepat dan akurat untuk mendapatkan

informasi akademik siswa.

7. Bapak/Ibu bisa mendapatkan informasi

akademik anaknya tanpa harus datang ke

sekolah.

8. Isi informasi akademik yang dihasilkan oleh

aplikasi ini memang yang dibutuhkan.

9. Aplikasi akademik berbasis sms gateway yang

digunakan menghasilkan informasi yang

cukup jelas.

10. Aplikasi akademik yang digunakan

memberikan informasi sesuai dengan format

yang dibutuhkan.


