Tolong lengkapi tanggapan Anda dengan memakai pena hitam atau biru.
Tolong tunjukkan tanggapan Anda dengan menggelapkan SEPENUHNYA lingkaran jawaban yang sesuai. Tanda centang,
silang dan lingkaran yang digelapkan setengah tidak boleh digunakan.
Diterima:

 

Diabaikan:





Tolong jawab lengkap semua pertanyaan yang ditandai dengan tanda bintang (*). Pertanyaan-pertanyaan ini adalah
pertanyaan “inti” dan tanggapannya penting bagi pengumpulan data survei yang autentik.

1.

Apakah Anda pria atau wanita?
Tolong pilih salah SATU di bawah ini.



Pria



Male

Wanita

Female

Apa tingkat Tahun (kelas) anak Anda yang Anda pertimbangkan saat Anda menjawab survei ini?
Tolong pilih salah SATU di bawah ini.



Taman Kanak-kanak (TK)

Kindergarten



Kelas 7

Year 7



Pra-SD

Pre-primary



Kelas 8

Year 8



Kelas 1

Year 1



Kelas 9

Year 9



Kelas 2

Year 2



Kelas 10

Year 10



Kelas 3

Year 3



Kelas 11

Year 11



Kelas 4

Year 4



Kelas 12

Year 12



Kelas 5

Year 5
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*

Kelas 6

Year 6

Tolong beri nilai hal-hal berikut ini. Ini adalah pertanyaan wajib.

Para guru di sekolah ini mengharapkan anak saya untuk
melakukan usahanya yang terbaik.

Tolong hanya memilih

tanggapan saja untuk setiap hal.

Sangat tidak
setuju

Tidak setuju

Bukan setuju
atau tidak
setuju

Sangat
setuju

Tidak berlaku

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable















































































































Teachers at this school expect my child to do his or her best.

Para guru di sekolah ini memberi anak saya saran kritik
tentang pekerjaan sekolahnya.

Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work.

Para guru di sekolah ini memperlakukan para siswa
dengan adil.
Teachers at this school treat students fairly.

Sekolah ini dipelihara dengan baik.
This school is well maintained.

Anak saya merasa aman di sekolah ini.
My child feels safe at this school.

Saya dapat berbicara pada para guru anak saya
mengenai kekhawatiran saya.
I can talk to my child’s teachers about my concerns.

Perilaku siswa diatur dengan baik di sekolah ini.
Student behaviour is well managed at this school.

Anak saya suka berada di sekolah ini.
My child likes being at this school.

Sekolah ini mencari cara untuk memperbaiki diri.
This school looks for ways to improve.

Sekolah ini menerima pendapat orangtua dengan serius.
This school takes parents’ opinions seriously.

Para guru di sekolah ini memotivasi anak saya untuk
belajar.
Teachers at this school motivate my child to learn.

Parent National School Opinion Survey (WA Public Schools)

Page 2

Anak saya mengalami kemajuan yang baik di sekolah ini.































My child is making good progress at this school.

Kebutuhan belajar anak saya terpenuhi di sekolah ini.
My child's learning needs are being met at this school.

Sekolah ini bekerja sama dengan saya untuk membantu
pemelajaran anak saya.
This school works with me to support my child's learning.

*

Tolong beri nilai hal-hal berikut ini.

Ini adalah pertanyaan wajib.

Sekolah ini mempunyai hubungan erat dengan
komunitas setempat.

Tolong memilih

Sangat tidak
setuju

Tidak setuju

Strongly disagree

Disagree



tanggapan saja untuk setiap hal.

Bukan setuju
atau tidak
setuju

Sangat
setuju

Tidak berlaku

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable



























































This school has a strong relationship with the local community.

Sekolah ini dipimpin dengan baik.
This school is well led.

Saya puas dengan standar pendidikan keseluruhan yang
dicapai di sekolah ini.
I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school.

Saya akan merekomendasikan sekolah ini pada orang
lain.
I would recommend this school to others.

Para guru anak saya adalah guru-guru yang baik.
My child’s teachers are good teachers.

Para guru di sekolah ini peduli pada anak saya.
Teachers at this school care about my child.
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