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LAMPIRAN 

 

I. WAWANCARA DENGAN KEY INFORMAN  

 

Biodata Informan 

 

Nama              : Ratna Dewi, S.Pd. 

 

Pendidikan terakhir    : S1 Pendidikan  

 

Jabatan                 : Direktur Operasional 

YPI THI 

 

 

 

Hari/Tanggal : Kamis / 6 Agustus 2020 

Tempat : SDIT THI 

Jam  : 13.00 WIB  

Key Informan : Ibu Ratna Dewi S.Pd 

1. Apa yang melatarbelakangi didirikannya Yayasan Tunas Harapan Ilahi? 

2. Bagaimana perumusan visi dan misi, strukturisasi, dan pengelolaan 

manajemen pada Yayasan Tunas Harapan Ilahi? 

3. Apa yang menjadi tujuan dasar didirikannya SDIT Tunas Harapan Ilahi 

mengingat di lingkungan Cipondoh Makmur saja sudah ada beberapa SDIT 

lain yang berdiri lebih awal? 

4. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk pencapaian tujuan 

tersebut? 

5. Apa yang menjadi program dan kegiatan unggulan pada tingkat Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SDIT)? 

6. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam membangun dan mengelola 

komunikasi internal Yayasan dan sekolah? 

7. Bagaimana cara membangun dan mengelola hubungan komunikasi antara 

Yayasan maupun sekolah dengan: 

a. Pemerintah 

b. Orang tua 

c. Masyarakat sekitar 

8. Bagaimana cara mengatasi konflik internal maupun eksternal di lingkungan 

pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar? 

9. Apa target lulusan sekolah di SDIT THI?  
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10. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mencapai target lulusan tersebut? 

11. Media pemasaran apa yang digunakan sekolah dalam melakukan promosi 

kepada masyarakat? 

12. Bagaimana langkah strategis Yayasan Tunas Harapan Ilahi dalam 

menciptakan character building organisasi dan brand image yang positif di 

tengah masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat tetap tinggi terhadap 

sekolah yang berada di bawah naungan YPI THI? 

13. Apakah peran serta orang tua dalam program dan kegiatan sekolah dinilai 

sudah cukup baik? Contohnya dalam program dan kegiatan apa saja yang 

melibatkan peran serta orang tua secara langsung? 

14. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan? 

15. Langkah strategis apa yang dilakukan sekolah dalam menghadapi pandemik 

Covid-19 saat ini, mengingat situasi sekarang merupakan peluang dan 

tantangan bagi dunia pendidikan? Apa harapan YPI Tunas Harapan Ilahi ke 

depannya? 

 

 

II. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIVISI PENDIDIKAN YPI THI 

 

Biodata Informan 

 

Nama           : Agus Salim, S.Pd. 

 

Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan Teknik 

Elektro 

 

Jabatan                     : Kepala Divisi   

Pendidikan YPI THI 

 
 

  

  

Hari/tanggal : Selasa / 11 Agustus 2020 

Waktu  : 13.00 WIB 

Tempat : SDIT THI 

Informan : Bpk. Agus Salim S.Pd 

1. Apa program dan kegiatan unggulan SDIT Tunas Harapan Ilahi (THI) 

sebagai selling point dari SDIT yang lain nya? 
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2. Apa maksud tagline dalam website SDIT THI berbunyi “The Islamic 

Character Education School”, apa pesan yang ingin disampaikan dalam 

tagline tersebut? 

3. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mutu pendidikan di SDIT THI? 

4. Dalam website THI terdapat Character Building, Al Qur‟an Based Learning, 

Friendly Atmosphere, Integrated Islamic Curriculum. Apa yang dimaksud 

dari masing-masing item tersebut? 

5. Bagaimana cara mensosialisasikan program dan kegiatan yang telah 

direncanakan kepada para stakeholder pendidikan: 

a. peserta didik 

b. orangtua  

c. masyarakat 

d. pemerintah 

6. Langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan dalam 

mengimplementasikan program dan kegiatan pendidikan yang sudah 

direncanakan? 

7. Apa target lulusan yang ingin dicapai dalam setiap tahunnya? 

8. Apakah program dan kurikulum yang dibuat sudah sesuai dengan harapan 

dan tujuan pendidikan? 

9. Bagaimana respon orang tua terhadap program dan kurikulum yang sudah 

direncanakan? 

10. Apakah semua sumber daya yang ada di sekolah sudah memenuhi standar 

mutu kualitas pendidikan? 

11. Bagaimana cara mengelola komunikasi internal dan eksternal, sehingga 

program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana? 

12. Hambatan apa saja yang ditemukan pada saat menyususn program, 

kurikulum, dan kegiatan sekolah sampai kepada implementasinya? Berikan 

contoh kongkrit kegiatannya. 

13. Langkah strategis apa yang dilakukan dalam menyikapi pandemik saat ini 

terutama dalam hal teknis kegiatan belajar mengajar?  

14. Apakah langkah tersebut tetap efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

diharapkan? 

15. Pandemik saat ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi dunia 

pendidikan, strategi apa yang disiapkan sekolah dalam menyikapinya? 
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III. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIVISI SDM DAN UMUM 

YPI THI 

 

      Biodata Informan 

 

      Nama     :  Surono, S.E 

 

     Pendidikan terakhir :  S1 Manajemen 

 

     Jabatan                     :  Kepala Divisi   

SDM dan Umum 

YPI THI 

 
      

 

Hari/tanggal : Jumat / 8 Agustus 2020 

Waktu  : 1.00 PM 

Tempat : SDIT THI 

Informan : Bpk. Surono, S.E 

1. Apa yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Yayasan Tunas Harapan Ilahi? 

2. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut? 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan YPI Tunas Harapan Ilahi 

dalam mempromosikan produk pendidikannya: 

a. Mouth to mouth 

b. Media  

c. Kegiatan hubungan masyarakat 

4. Fungsi pemasaran dalam pendidikan adalah untuk membentuk citra baik 

sehingga dapat menarik minat masyarakat. Langkah strategis apa saja yang 

dilakukan Humas YPI THI dalam mengimplementasikan hal tersebut? 

5. Bagaimana peranan humas dalam pencapaian tujuan YPI THI? 

6. Bagaimana hubungan komunikasi antara: 

a. Sekolah dan orang tua  

b. Sekolah dengan masyarakat sekitar 

c. Sekolah dengan alumni 

d. Sekolah dengan instansi lain 

7. Komunikasi eksternal merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi 

dengan khalayak. Hal apa saja yang sudah dilakukan Yayasan Tunas Harapan 

Ilahi dalam: 
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a. Kegiatan hubungan masyarakat 

b. Periklanan dan promosi 

c. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)  

d. Survei konsumen 

8. Langkah strategis apa yang dilakukan YPI THI dalam membentuk citra 

posistif organisasi untuk meningkatkatkan kepercayaan masyarakat? 

9. Bagaimana cara mengelola komunikasi antara pihak Yayasan, sekolah, 

peserta didik, orangtua dan masyarakat sekitar? 

10. Media apa yang digunakan dalam menjalain komunikasi antar para 

stakeholder? 

11. Jika terjadi konflik of interest baik secara internal maupun eksternal antara 

orangtua dan sekolah maupun Yayasan, bagaimana menyikapi dan solusinya? 

12. Sejauh ini apa saja hambatan yang ditemukan dalam membangun komunikasi 

dan mengelola citra Yayasan dan sekolah? 

13. Apakah peran serta orangtua terhadap pencapaian tujuan Pendidikan di 

sekolah dinilai sudah cukup baik dan berikan contoh kongkrit kegiatannya? 

14. Selama ini apakah pernah terjadi konflik antara Yayasan atau sekolah dengan 

lingkungan sekitar? Bagaimana cara penyelesaiannya? 

 

 

 

IV. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SDIT 

THI 

    

Biodata Informan 

 

Nama            : Zizah Nurazizah,  

 S.Pd 

 

Pendidikan terakhir  :  S1 Pendidikan 

 

Jabatan                      :  Kepala Sekolah 

  SDIT THI 

 
   
 

            

Hari/tanggal    : Jumat, 14 Agustus 2020 

Waktu            : 13.00 WIB 

Tempat : SDIT THI 
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Informan        : Ibu Zizah Nurazizah, S.Pd 

1. Apa tujuan didirikannya SDIT THI serta apa visi dan misinya? 

2. Langkah strategis apa yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi 

sekolah? 

3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya visi dan misi sebuah 

sekolah, yaitu: 

a. SDM 

b. Sumber dana 

c. Metode pembelajaran 

d. Sarana dan prasarana sekolah 

e. Kepemimpinan kepala sekolah 

f. Pola komunikasi internal dan eksternal 

Bagaimana dengan SDIT THI? 

4. Apa yang menjadi unggulan SDIT THI dibanding dengan Sekolah Dasar 

yang lainnya? 

5. Apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap pegawai dan bagaimana kriteria 

guru dan pegawai dalam setiap rekruitmen SDIT THI? 

6. Bagaimana cara membangun citra dan reputasi organisasi dari awal berdiri 

SDIT THI hingga saat ini? 

7. Apa yang menjadi ciri khas identitas diri SDIT THI dan bagaimana cara 

menanamkannya kepada para guru dan pegawai THI? 

8. Apa langkah strategis yang dilakukan dalam mengelola hubungan komunikasi 

antara: 

a. Yayasan dan Kepala Sekolah 

b. Kepala Sekolah dan Guru 

c. Guru dan Guru 

d. Guru dan siswa 

e. Guru dan orang tua  

9. Secara keseluruhan berapa total siswa yang bersekolah di SDIT THI dan 

berapa jumlah guru serta pegawai yang ada di SDIT THI? 

10. Jika terjadi konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik internal maupun 

eksternal yang terjadi di lingkungan SDIT THI? 

11. Apakah peran serta orang tua terhadap pencapaian tujuan pendidikan di 

sekolah dinilai sudah cukup baik dan berikan contoh kongkrit kegiatannya? 

12. Bagaimana cara meningkatkan kualitas guru sebagai ujung tombak 

keberhasilan dalam proses pendidikan? 

13. Sejauh ini apa saja hambatan yang ditemukan dalam membangun komunikasi 

dan mengelola citra sekolah? 

14. Langkah strategis apa yang dilakukan dalam menyikapi pandemik saat ini 

terutama dalam hal teknis kegiatan belajar mengajar?  

15. Bagaimana peluang dan tantangan SDIT THI ke depan dalam dunia 

pendidikan pasca pandemik? 
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V. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA KOMITE SDIT THI 

       

Biodata Informan 

 

Nama              : Irma Endro 

 

Pendidikan terakhir    : S1  

 

Jabatan                 : Ketua Komite     

SDIT THI 

 

   
 

            

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Agustus 2020 

Tempat : Ichiro Ramen Premier Village - Cipondoh 

Waktu  : 13.00 WIB 

Key Informan : Ibu Irma Endro 

1. Apa yang menjadi latar belakang dibentuk komite sekolah? 

2. Apa tujuan dan fungsi komite sekolah termasuk visi dan misinya? 

3. Program-program apa saja yang dibuat komite dalam membantu kelancaran 

program dan kegiatan sekolah? 

4. Adakah keterlibatan langsung antara komite dan sekolah dalam menyusun, 

melaksanakan, sampai mengevaluasi program dan kegiatan sekolah 

termasuk anggaran kegiatannya? Jika ada berikan contoh kegiatannya? 

5. Bagaimana proses pemilihan komite di SDIT THI? 

6. Bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara komite sekolah dengan YPI 

THI? 

7. Jika terjadi miscommunication atau pun misunderstanding antara orang tua 

dan sekolah, apa solusi yang dilakukan? 

8. Bagaimana peranan komite sekolah di SDIT THI? 

9. Bagaimana mengelola komunikasi antara:  

a. komite dan orang tua  

b. komite dan sekolah 

10. Adakah kontribusi yang diberikan komite sekolah terhadap masyarakat 

sekitar? 

11. Komite sekolah salah satu fungsinya adalah menggalang dana, dari mana 

saja sumber dananya? 

12. Apa bentuk partisipasi orang tua dalam upaya mendukung program dan 

kegiatan sekolah? 

13. Bagaimana SDIT THI dalam pandangan orang tua siswa? 
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14. Bagaimana strategi komite untuk membantu sekolah mensosialisasikan 

program dan kegiatan sekolah pada orang tua? 

15. Menurut ibu, apakah program kegiatan dan pelayanan sekolah sampai saat 

ini dinilai sudah cukup baik? Berikan alasannya. 

 

 

VI. PEDOMAN WAWANCARA ORANGTUA MURID SDIT THI 

 

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu memilih SDIT THI sebagai sarana 

pendidikan putra atau putrinya? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami visi, misi, dan tujuan 

pendidikan yang ada di SDIT THI? 

3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kualitas pendidikan yang ada di 

SDIT THI sampai saat ini? 

4. Bagaimana sistem layanan komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa, 

sekolah dan orang tua? 

5. Apakah sistem pendidikan yang ada di SDIT THI sudah sesuai dengan 

harapan Bapak/Ibu? 

 

VII. QUISIONER ORANG TUA MURID SDIT THI 

Nama orangtua/siswa: _____________________________________ 

Level dan kelas : _____________________________________ 

No telpon  : _____________________________________ 

Alamat email  : _____________________________________ 

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu memilih SDIT THI sebagai sarana putra 

putrinya  

sekolah? 

a. Karena visi dan misinya 

b. Karena program dan kegiatannya 

c. Karena manajemen dan layanan sekolah 

d. Karena output lulusannya 

 

2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang SDIT THI? 

a. Teman atau keluarga 

b. Media sosial dan website 

c. Masyarakat sekitar 

d. Sudah ada anak yang bersekolah di SDIT THI (repeat buyer) 

e. Lainnya: ________________________________ 
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3. Bagaimana pola komunikasi orang tua dan sekolah? 

a. Terbuka (menerima saran, masukan) & informatif 

b. Tertutup (tidak menerima saran, masukan) & informatif 

c. Otoriter 

d. Terbuka (menerima saran, masukan) & tidak informatif 

e. Tertutup (tidak menerima saran, masukan) & tidak informatif 

 

4. Menurut Bapak/Ibu, apa program dan kegiatan sekolah yang paling menarik? 

a. Program Al Qur‟an 

b. Program penanaman karakter 

c. Program kecerdasan intelegensi (akademik) 

d. Ketiga program di atas 

e. Lainnya: _________________________________ 

 

5. Apakah Bapak/Ibu bersedia hadir jika sekolah mengundang pada pertemuan 

orang tua? 

a. Bersedia, jika waktu saya senggang 

b. Bersedia, walaupun sangat sibuk akan diusahakan hadir 

c. Tidak bersedia, karena saya selalu akan ikut semua keputusan sekolah 

d. Tidak bersedia, walaupun saya punya waktu senggang 

e. Lainnya: __________________________________ 

 

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan di SDIT THI sudah cukup baik? 

a. Baik & memuaskan 

b. Baik & tidak memuaskan 

c. Kurang baik & tidak memuaskan 

d. Sangat kurang baik dan sangat tidak memuaskan 

e. Lainnya: ________________________________ 

 

7. Menurut Bapak/Ibu jika terjadi konflik antara otang tua dan sekolah, apa 

tanggapan sekolah? 

a. Cepat ditanggapi & cepat diselesaikan 

b. Cepat ditanggapi & tidak cepat diselesaikan 

c. Lambat ditanggapi dan tidak cepat diselesaikan 

d. Tidak ditanggapi & tidak diselesaikan 

e. Lainnya: _____________________________ 

 

8. Apa pendapat Bapak Ibu tentang SDIT THI? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 
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9. Sebagai sekolah karakter, apa yang Bapak/Ibu harapkan dari SDIT THI? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

10. Apa saran dan kritik Bapak/Ibu sebagai masukan dari orang tua kepada SDIT 

THI? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

 

VIII. PROFIL SDIT THI 

 

PROFIL SDIT 

TUNAS 

HARAPAN ILAHI 

(THI) 

 

 

 

     

    
 

Nama Sekolah  : SDIT TUNAS HARAPAN ILAHI 

Alamat Sekolah 
: Jl. Tugu Karya II Sambi Doyong – Cipondoh Makmur,  

Kec Cipondoh, Kota Tangerang 

Tahun Berdiri : 2009 

Ijin Operasional  : SK:421.1/Kep.148/BPPT.KESRA/SD.002/2010 

Nomor Statistik 

Sekolah 
: 10228610048 

NPSN : 20616106 

Status Akreditasi  : Terakreditasi A (92) 

Nomor Kontak  : (021) 55700 436 
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Email  : sekolahthi@gmail.com / info@thi.or.id 

Website : www.thi.or.id 

Visi 

: Menjadi Sekolah Islam yang bermutu untuk mendidik 

siswa menjadi insan beriman, berilmu , berakhlak 

mulia, sehat dan mandiri. 

Misi 

- Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan ibadah 

- Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, 

menyenangkan dan prestatif 

- Melaksanakan pembiasaan akhlak mulia 

- Melaksanakan pembiasaan hidup sehat dan peduli 

lingkungan  

- Melaksanakan kreatifitas siswa dan kemampuan siswa 

bersikap mandiri 

 

IX. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH SDIT THI 

 

mailto:info@thi.or.id
http://www.thi.or.id/



