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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Jenis 

Kelamin Usia 

Tingkat 

Pendidikan Status Perkawinan 

M. Hartini Perempuan 31 - 40 tahun S1 Kawin 

Marieta purwaningsih Perempuan 31 - 40 tahun S1 Kawin 

Matheus Lado Laki – laki 41 - 50 tahun S1 Kawin 

Galih Laki – laki 21 - 30 tahun S1 Belum Kawin 

Lidwina Perempuan 21 - 30 tahun D3 Belum Kawin 

Maria Kurniawati Perempuan 41 - 50 tahun S1 Kawin 

Hadi Laki – laki 41 - 50 tahun S1 Kawin 

Lina Perempuan 31 - 40 tahun S1 Kawin 

Antonius Winarto Laki - laki 31 - 40 tahun S1 Kawin 

Petrus Susanto Laki - laki 21 - 30 tahun D3 Kawin 

Margaretha Perempuan 31 - 40 tahun S1 Belum Kawin 

Irma W Perempuan 31 - 40 tahun D3 Belum Kawin 

Yudhita Perempuan 31 - 40 tahun D3 Kawin 

Lia Setyowati Perempuan 31 - 40 tahun S1 Belum Kawin 

Joko Prasetyo Laki - laki 41 - 50 tahun D3 Kawin 

Irwan Laki - laki 31 - 40 tahun S1 Belum Kawin 

Dina ari puspita Perempuan 41 - 50 tahun S1 Kawin 

William Christopher 

Hariandja Laki - laki 31 - 40 tahun S1 Kawin 

Renita Tri Ekmawati Perempuan 41 - 50 tahun D3 Kawin 

Maria Edviana Dina 

W Perempuan 31 - 40 tahun D3 Kawin 
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No Nama 

Saya 

mengalami 

sakit kepala 

karena 

suasana 

belajar tidak 

kondusif saat 

pembelajaran 

daring murid 

lupa mute 

(mengganggu) 

Jelaskan 

Saya 

mengalami 

sakit kepala 

saat tempat 

saya untuk 

mengajar 

daring ramai 

(banyak orang 

berlalu 

lalang). 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

Keadaan ramai yang membuat 
kepala tidak nyaman Setuju 

Banyak kerabat berdatangan 

di rumah sehingga suasana 
tidak kondusif 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju   Setuju 

Suasana rumah yang 

berdekatan dengan tetangga 

3 
Matheus 

Lado Setuju punya sakit bawaan Setuju   

4 Galih Sangat Setuju 

Keadaan berisik, untuk 

konsentrasi butuh ekstra Setuju 

lingkungan yang tidak 

mendukung 

5 Lidwina Ragu-Ragu   Ragu-Ragu 

Memang agak berisik, tetapi 

sejauh ini nyaman di rumah 

6 
Maria 

Kurniawati Setuju Rumah dengan suasana ramai  Setuju 

Banyak suara sehingga 

menganggu 

7 Hadi Setuju   Setuju   

8 Lina Setuju   Setuju 

memikirkan hal yang teralu 

berat  

9 
Antonius 

Winarto Setuju   Setuju   

10 
Petrus 
Susanto Setuju 

kondisi rumah yang dekat jalan 
besar membuat ramai  Setuju 

dirumah ada usaha keluarga 
yang ramai orang 

11 Margaretha Sangat Setuju 

lingkungan ditempat tinggal 

yang teralu ramai Sangat Setuju   

12 Irma W Sangat Setuju   Sangat Setuju 

keadaan tempat tinggal 
berdekatan dengan pertokan 

padat 

13 Yudhita Setuju 

ruangan yang tidak memadai 

dirumah Sangat Setuju   

14 
Lia 
Setyowati Setuju Adanya sakit bawaan Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo Setuju dekat dengan jalan raya Setuju 

Banyak kerabat dan tetangga 

keluar masuk rumah 

16 Irwan Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita Setuju keadaan rumah yang ramai Setuju 

tempat tinggal ramai sanak 

saudara 

18 

William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

20 

Maria 

Edviana 
Dina W Tidak setuju 

nyaman dengan lingkungan 
rumah yang tenang Ragu-Ragu lebih tenang dirumah 
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No Nama 

Saya merasa nyeri 

otot atau badan 

terasa kaku ketika 

terlalu lama 

memberikan 

pembelajaran 

daring 

menggunakan 

laptop atau 

komputer 

Jelaskan 

Saya merasa 

badan saya 

kaku dan pegal 

ketika terlalu 

lama duduk 

menginput 

nilai siswa 

menggunakan 

laptop atau 

komputer.    

Jelaskan 

1 M. Hartini Ragu-Ragu   Setuju ruangan yang sempit 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

Dikarenakan aktivitas 

yang kurang gerak Setuju tempat duduk yang tidak pas 

3 
Matheus 

Lado Setuju 

kurangnya pemanasan 
dalam waktu tertentu Setuju   

4 Galih Setuju   Setuju 

tidak terbiasa duduk lama depan 

laptop atau komputer 

5 Lidwina Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

terlalu lama duduk 

menginput nilai siswa  Setuju terlalu lama duduk depan laptop 

7 Hadi Setuju 

Terlalu fokus melihat 
pekerjaan di laptop Setuju   

8 Lina Setuju 

Posisi duduk yang 

tidak benar Setuju   

9 
Antonius 

Winarto Sangat Setuju 

tempat yang kurang 
leluasa  Setuju   

10 
Petrus 

Susanto Ragu-Ragu kurang gerak  Setuju 

posisi yang tidak berubah 

berjam - jam  

11 Margaretha Setuju  Setuju sering begadang 

12 Irma W Sangat Setuju 

pekerjaan yang 

menumpuk Setuju kurangnya gerak  

13 Yudhita Sangat Setuju sering dikejar deadline  Sangat Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju Kurangnya aktivitas untuk gerak 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju kurangnya istrahat Setuju   

16 Irwan Sangat Setuju   Setuju adanya penyakit bawaan 

17 
Dina ari 

puspita Setuju 

posisi duduk yang 
salah Setuju   

18 

William 

Christopher 

Hariandja Setuju   Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju 

Masih bisa gerak atau 

olahraga sedikit Tidak setuju 

Masih bisa wara-wiri untuk 

melakukan kegiatan apapun 

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu   Ragu-Ragu 

Memang terkadang nyeri tapi 

sejauh ini nyaman 
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No Nama 

Saya merasa 

kelelahan tanpa 

sebab ketika saya 

harus berpikir 

sendirian dan 

tidak dapat 

bertukar pikiran 

dengan rekan 

saya seperti saat 

offline selama 

pembelajaran 

daring. 

Jelaskan 

Saya sering 

merasa 

kelelahan karena 

sering begadang  

saat diminta 

segera 

menginput nilai 

oleh kepala 

sekolah dengan 

deadline waktu 

yang mepet.  

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

karena bangun yang tergesa - 

gesa  Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju karena jarang olahraga  Sangat Setuju 

Tidak adanya interaksi 

dengan rekan kerja 

3 
Matheus 

Lado Setuju   Setuju 

terlalu berpikiran berat 

pada tugas pekerjaan 

4 Galih Setuju   Setuju 

kondisi fisik yang terlalu 

capek 

5 Lidwina Ragu-Ragu 

Lelah tetapi masih tetapi 

dapat menjalani Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

lelah karena harus berpikir 

sendiri Setuju 

Deadline waktu kurang 

dari seminggu 

7 Hadi Sangat Setuju 

harus lembur dimalam hari 

dan dilakukan terus menerus 

tanpa sadar  Setuju   

8 Lina Setuju   Setuju kurangnya refreshing 

9 
Antonius 

Winarto Sangat Setuju   Setuju   

10 
Petrus 

Susanto Sangat Setuju   Sangat Setuju   

11 Margaretha Setuju 

kurang berinteraksi dengan 

rekan kerja Setuju jam yang kurang efektif 

12 Irma W Setuju 

memiliki riwayar sakit tetapi 

tidak menyadarinya saat 

sedang berat pekerjaan Setuju   

13 Yudhita Setuju   Setuju kurangnya waktu istrahat 

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo Sangat Setuju 

Jadi sering sakit-sakitan dan 

nyeri otot karena kelelahan Sangat Setuju 

pekerjaan yang 

menumpuk 

16 Irwan Sangat Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita Setuju 

kurangnya komunikasi secara 

langsung dengan rekan kerja Setuju Dikerja deadline 

18 

William 

Christopher 

Hariandja Setuju   Sangat Setuju 

Jam tidur sangat 

terganggu 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju 

Maih bisa diatasi dengan 
olahraga atau obat Setuju   

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju   Tidak setuju 

Sejauh ini nyaman-

nyaman saja 
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No Nama 

Saya merasa 

dada saya sesak 

ketika terlalu 

lama duduk 

mengajar secara 

daring di depan 

laptop atau 

komputer. 

Jelaskan 

Saya merasa 

pernapasan saya 

tidak stabil 

ketika diminta 

kepala sekolah 

agar murid yang 

saya ajar harus 

memahami 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan. 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju kurangnya udara segar  Setuju 

terlalu stress 

mengerjakan pekerjaan 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

tempat mengajar yang 
kurang luas  Ragu-Ragu 

Terkadang tapi tidak 

sering dan masih bisa 
diatasi 

3 
Matheus 
Lado Setuju 

Kondisi rumah yang terlalu 

ramai sehingga sirkulasi 
udara kurang Setuju   

4 Galih Setuju tekanan pekerjaan tambahan  Ragu-Ragu Tidak setiap waktu 

5 Lidwina Tidak setuju   Tidak setuju   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

Krn banyak bicara dengan 

posisi duduk yang sulit 

bergerak Setuju 

Dikarenakan pernapasan 

tidak stabil karena 

pekerjaan 

7 Hadi Setuju   Setuju 

Terkadang kehabisan 

nafas 

8 Lina Setuju 

kurang bisa mengatur 

intonasi suara Setuju   

9 
Antonius 

Winarto Setuju Ruang gerak yang kurang Sangat Setuju tekanan dari sekolah 

10 
Petrus 

Susanto Setuju 

kurangnya kesejahteraan dari  

pihak sekolahan Setuju 

karena kadang kurang 

mempersiapkan diri saat 

akan mengajar sehingga  
gugup dan pernafasan 

menjadi tersendat 

11 Margaretha Setuju   Setuju   

12 Irma W Setuju 

sering begadang mengejar 

waktu  Setuju 

banyaknya permintaan 

sekolah tentang 

pembelajaran daring 

13 Yudhita Setuju   Setuju 

permintaan sekolah 

terhadap pemahaman 

murid  

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo Sangat Setuju adanya penyakit bawaan  Sangat Setuju 

adanya penyakit bawaan 

atau alergi tertentu 

16 Irwan Sangat Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita Setuju 

Dikarenakan harus 

mengeluarkan tenaga ekstra Setuju   
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18 

William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju 

Dikarenakan stres yang 
berhubungan dengan 

tekanan pekerjaan 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Setuju   Ragu-Ragu   

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju Sejauh ini masih bisa diatasi Tidak setuju   

 

No Nama 

Saya merasa sering 

sakit perut ketika 

telat makan karena 

orang tua murid 

saya berkeluh 

kesah tentang 

metode 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan sehingga 

saya harus 

memperbaiki  cara 

mengajar saya 

pada saat  

pembelajaran 

daring. 

Jelaskan 

Saya merasa 

sering sakit 

perut ketika pola 

makan saya 

tidak teratur 

saat mengikuti 

rapat bersama 

orang tua murid 

membahas 

mengenai 

metode 

mengajar saat 

pembelajaran 

daring. 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

makan makanan yang 
seadanya karena sibuk Setuju 

makan yang tidak teratur 

sibuk memperbaiki cara 
mengajar 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

diprotes orang tua murid 

tentang cara pembelajaran 
saya Setuju 

kurangnya makanan 

yang bergizi karena 

memperbaiki materi 
sesuai evaluasi rapat 

3 
Matheus 

Lado Setuju   Setuju   

4 Galih Ragu-Ragu   Setuju 

perbaikan cara 

penyampaian sesuai 
evaluasi rapat 

5 Lidwina Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

orang tua murid saya 

berkeluh kesah  Setuju 

Adanya kritik dari orang 

tua murid  

7 Hadi Tidak setuju 

Tidak ada hubungannya 
dengan pekerjaan saat ini Sangat Setuju 

kurang asupan mineral 

sehingga tidak bisa 

memperlancar 
pencernaan 

8 Lina Setuju 

pekerjaan sangat berat 

banyak protes orang tua 

jadi telat makan Setuju   

9 
Antonius 

Winarto Setuju 

Makan jadi sembarangan 

dan sering telat karena 

sibuk Setuju   
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10 
Petrus 

Susanto Setuju 

pikiran kacau karena 

tertekan tugas yang berat 

ditambah protes orang tua 
murid Setuju 

tertekan karena waktu 

yang tidak menentu 

dalam menyelesaikan 
tugas 

11 Margaretha Setuju   Setuju 

terburu - buru makan 

karena banyak tugas 

tambahan 

12 Irma W Setuju 

makan yang tergesa - gesa 

karena harus memperbaiki 

cara mengajar Setuju   

13 Yudhita Setuju   Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju 

makan tidak teratur sibuk 
persiapan pembelajaran Setuju 

Pola makan yang 
menjadi tidak teratur 

15 
Joko 

Prasetyo Sangat Setuju 

sering telat makan karena 

sibuk persiapan materi 

belajar  Sangat Setuju 

Keluh kesah orang tua 

menjadi sebabnya 

16 Irwan Sangat Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita Setuju   Setuju 

Gangguan saluran 

pencernaan karena 

keluhan orang tua murid 

18 

William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 
Ekmawati Ragu-Ragu 

Dikarenakan adanya 

gangguan pencernaan, 
bukan pekerjaan Ragu-Ragu 

Sakit perut atau diare 

tidak berhubungan 
dengan pekerjaan saat ini 

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Tidak berhubungan dengan 
pekerjaan Ragu-Ragu   
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No Nama 

Saya merasa sering 

tidak enak badan 

ketika memikirkan 

gaji yang flat 

sedangkan jam 

mengajar 

ditambah. 

Jelaskan 

Saya merasa 

sering tidak enak 

badan ketika 

sering lembur 

hingga larut 

malam 

(mengkoreksi 

hasil ujian siswa 

didepan laptop 

atau komputer) 

namun 

tunjangan 

kesehatan saya 

tidak 

diperhatikan 

oleh sekolah. 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

Gaji tidak naik sehingga 
daya tahan tubuh lemah Setuju 

Jam tidur menjadi 

berantakan sehingga 
fisik lemah 

2 
Marieta 

purwaningsih Ragu-Ragu 

Dikarenakan memang 

cuaca yang tidak 

mendukung Sangat Setuju   

3 
Matheus 
Lado Setuju   Setuju kurangnya tidur malam 

4 Galih Setuju 

Pekerjaan tambah berat dan 

gaji tidak naik Setuju 

tugas yang teralu berat 

tunjangan kesehatan 

minim 

5 Lidwina Ragu-Ragu   Ragu-Ragu 

Dikarenakan cuaca 

yang ekstrim, bukan 

pekerjaan 

6 
Maria 

Kurniawati Setuju Gaji datar Setuju 

tunjangan kesehatan 

yang diberi kurang  

7 Hadi Setuju   Setuju 

sibuk lembur sering 

koreksi 5 kelas 
sekaligus 

8 Lina Sangat Setuju pendapatan gaji tidak sesuai Sangat Setuju 

adanya tekanan dari 

pihak sekolah untuk 
tetap rapat dimalam 

hari  

9 
Antonius 

Winarto Sangat Setuju pekerjaan yang teralu berat Sangat Setuju 

banyaknya tugas 
tambahan secara tiba 

tiba membuat lembur  

10 
Petrus 

Susanto Setuju   Sangat Setuju   

11 Margaretha Setuju 

karena banyak kerjaan jadi 

teralu sering begadang dan 
minuman kafein Setuju   

12 Irma W Setuju   Setuju 

Jam tidur yang tidak 
teratur gara-gara 

pekerjaan 
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13 Yudhita Sangat Setuju 

sibuk banyak kerjaan gaji 

pas pasan kebutuhan hidup 
naik  Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju 

Sering lembur banyak 
kerjaan Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo Sangat Setuju 

kurangnya asupan vitamin 

tidak punya uang lebih 
untuk membelinya Sangat Setuju 

kurangnya makanan 

yang bergizi saat 
lembur 

16 Irwan Setuju 

lebih banyak kerjaan saat 
online daripada offline Setuju 

tidak teratur makan 

karena sibuk 
mengkoreksi pr murid 

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju 

tekanan dari sekolahan dan 
tidak adanya tunjangan  Sangat Setuju 

jam tidur tidak teratur 

karena sibuk lembur 
tugas koreksian 

18 

William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

kebutuhan naik tapi gaji 

biasa aja Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati Setuju   Setuju 

Dikarenakan beban 

kerja yang bertambah 

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 

Dikarenakan cuaca, bukan 

pekerjaan saat ini Tidak setuju   
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No Nama 

Saya merasa 

maag saya 

sering kambuh 

ketika lembur 

untuk membuat 

pembelajaran 

daring untuk 

esok harinya 

sehingga saya 

mejadi telat 

makan. 

Jelaskan 

Saya merasa 

asam lambung 

saya sering naik 

ketika saya 

terlalu 

memikirkan 

apakah 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan kepada 

murid saya 

sudah maksimal 

atau belum. 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

Sering makan sembarangan 
yang penting seadanya 

karena sibuk membuat materi Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

Banyak stres dan tekanan 

dari pekerjaan Setuju Sering lembur 

3 
Matheus 

Lado Setuju   Setuju 

kurangnya waktu untuk 
jam makan 

4 Galih Setuju 

sering lembur membuat 

materi dan adanya penyakit 

bawaan yang saya derita  Setuju banyaknya pekerjaan  

5 Lidwina Ragu-Ragu 

Sejauh ini masih dapat 
diatasi Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

makan tidak teratur karena 

memprioritaskan materi 

belajar Setuju 

banyak pikiran pada 

pekerjaan 

7 Hadi Sangat Setuju 

kadang saya sering makan 

telat demi kualitas materi 

saya Setuju   

8 Lina 

Sangat Tidak 

Setuju 

saya sebagai guru harus 

menjaga kesehatan  Setuju tekanan dari sekolah 

9 
Antonius 

Winarto Setuju   Setuju   

10 
Petrus 

Susanto Sangat Setuju 

tidak sempat makan disela 

waktu lembur Sangat Setuju 

terlalu banyak beban 

pikiran pekerjaan 

11 Margaretha Setuju   Setuju 

kepikiran murid saya 
sudah faham atau belum 

12 Irma W Setuju 

sering teralu berat beban 

pikiran  Setuju 

kepikiran banyak murid 

yang setiap saya tanya 

tidak bisa menjawab 

13 Yudhita Setuju 

penyakit bawaan jika telat 

makan apalagi saat online 

harus beradaptasi Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju 

Dikarenakan banyak 

pikiran dalam pekerjaan 

15 
Joko 

Prasetyo Sangat Setuju jam makan yang berantakan Sangat Setuju 

Murid masih banyak yang 

belom begitu faham 
materi 

16 Irwan Setuju   Setuju   
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17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju lembur membuat materi Sangat Setuju 

stress kerjaan banyak 

ditambah murid masih 

ada yang belom faham 
Prnya 

18 

William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju 

Banyak murid Prnya tidak 

selesai karena tidak faham 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Setuju 

Jam makan yang tidak teratur 
saat bekerja Setuju 

Banyak murid yang saya 

tanya tidak bisa 
menjawab 

20 

Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

saya masih muda dan itu 
tanggung jawab guru Tidak setuju 

saya selalu 

mengutamakan kesehatan 

sehingga tidak pernah 
sakit  

 

No Nama 

Saya merasa 

denyut jantung 

saya tidak 

teratur ketika 

saya 

mendapatkan 

evaluasi/ kritik 

tentang 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan (karir 

menjadi 

terancam). 

Jelaskan 

Saya merasa 

denyut jantung 

saya berdetak 

cepat ketika 

memikirkan 

masa depan 

karir saya saat 

pembelajaran 

daring tak 

kunjung usai 

(pengurangan 

tenaga 

mengajar). 

Jelaskan 

1 M. Hartini Ragu-Ragu Sejauh ini tidak ada kendala Sangat Setuju 

sering mendengar keluhan 

rekan kerja yang dibentak 

ortu murid  

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju   Setuju   

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

pernah dibentak oleh ortu 

murid  
Setuju tidak pernah tenang pikiran 

4 Galih Setuju 
Ketika banyak kritik yang 

datang 
Setuju 

Sering terjadi ketika 

menghadapi kritik kerja 

5 Lidwina Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju tekanan dari tugas tambahan  Setuju 

Pekerjaan yang terlalu berat 
takut tidak maksimal dan 

diberikan peringatan  

7 Hadi Setuju 
stress menghadapi keluhan 
ortu murid 

Sangat Setuju 

Takut adanya pengurangan 

guru karena mencari kerja 

susah 

8 Lina Setuju   Ragu-Ragu 
tidak selalu denyut jantung 
cepat  

9 
Antonius 

Winarto 
Sangat Setuju 

banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan yanng 
menjadikan tergesa - gesa  

Setuju   
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10 
Petrus 

Susanto 
Setuju 

selalu dikritik takut 
mendapat SP dari kepala 

sekolah 

Setuju 

takut jika kemampuan 
mengajar saya dibawah 

standar sekolah 

11 Margaretha Setuju   Setuju 

Sering diadakan evaluasi 
mengajar sehingga jadi 

kurang nyaman 

12 Irma W Setuju 

Dikarenakan stres dalam 

menghadapi pekerjaan masih 

diberikan kritik 

Setuju 

Evaluasi dan kritik yang 

membuat keadaan tidak 

nyaman 

13 Yudhita Setuju 
Tekanan pekerjaan dan 

sering lembur 
Sangat Setuju  

14 Lia Setyowati Setuju   Setuju   

15 Joko Prasetyo Sangat Setuju 

kadang tertekan karena 

melihat teman yang dimarahi 

orang tua murid  

Setuju 

hampir tidak mencapai 

tujuan belajar dan tergesa - 

gesa mengajar 

16 Irwan Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju 

Ada orang tua yang lapor 
jika materi saya kurang 

lengkap 

Setuju   

18 
William 

Christopher 

Hariandja 

Sangat Setuju 
dievaluasi materi yang saya 

beri oleh sekolah 
Sangat Setuju 

kadang telat mengajar 
sehingga berlarian terburu - 

buru  

19 
Renita Tri 
Ekmawati 

Setuju 
takut diberikan surat 
peringatan 

Setuju   

20 
Maria 
Edviana Dina 

W 

Ragu-Ragu 

Terkadang merasakan tapi 

sejauh ini masih dalam batas 

normal 

Tidak setuju 
Saya tidak merasakan hal 

ini selama bekerja 

 

No Nama 

Saya sering 

tidak bisa 

tidur ketika 

memikirkan 

koreksian 

tugas murid 

saya yang 

belum selesai. 

Jelaskan 

Saya merasa 

pola tidur saya 

tidak teratur 

ketika sering 

lembur 

mengerjakan 

koreksian 

ulangan murid. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

Sering lembur karena 

pekerjaan 

Setuju 

Tugas berupa koreksian 

murid yang sering menyita 

waktu tidur 

2 
Marieta 
purwaningsih Sangat Setuju 

sering merasa cemas pada 
pekerjaan Setuju 

  

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

Koreksian murid yang sangat 

menyita waktu tidur 

Ragu-Ragu 

Sejauh ini masih bisa diatasi 

dengan menerapkan jam 
tidur yang telah diatur 

4 Galih Setuju   Setuju   

5 Lidwina 

Ragu-Ragu 

Sejauh ini masih dapat 

diatasi dengan baik 

Tidak setuju 

justru saya cepat tertidur 

karena sudah lelah mengajar 

seharian 
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6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

 

Setuju 
  

7 Hadi 
Sangat Setuju 

tekanan dari sekolahan 
Setuju 

beban pekerjaan teralu berat 

8 Lina Setuju   Setuju   

9 
Antonius 

Winarto Setuju 

dikejar wakru pekerjaan 

Setuju 

Waktu tidur menjadi 

berkurang 

10 
Petrus 

Susanto Setuju 

  

Setuju 

waktu menyelesaikan 
penilaian yang tidak menentu 

11 Margaretha 
Setuju 

terbayang bayang tugas 

koreksi ulangan Setuju 

  

12 Irma W 

Setuju 

koreksian belom selesai 
semua 

Setuju 

Jam istirahat memang 
terganggu karena pekerjaan 

lain yang harus diselesaikan 

13 Yudhita 

Sangat Setuju 

teralu banyak tugas menanti 

Sangat Setuju 

Tulisan siswa yang kurang 
rapi saat di scan jadi harus 

memperhatikan dengan teliti 

agar tidak salah koreksi 

14 
Lia 

Setyowati 
Setuju 

Pekerjaan lembur yang 
mengurangi waktu tidur 

Setuju 

Lembur mengkoreksi 
ulangan banyak kelas apalagi 

saat PAS atau PTS 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju 
  

Setuju 
  

16 Irwan 

Setuju 

beban pikiran karena koreksi 
PR yang banyak 

Setuju 

Beban kerja yang tidak 
seimbang dengan waktu 

istirahat 

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju 

sering mengejar deadline 

Setuju 

sering begadang 

mengerjakan koreksian PAS 
dan PTS hingga lupa waktu  

18 
William 
Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

  

Sangat Setuju 

  

19 
Renita Tri 
Ekmawati 

Setuju 

Beban kerja yang bertambah 

Setuju 

Saya merasa bahwa 

pembelajaran daring justru 

menyita waktu tidur 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 

Tidak setiap saat 

mengganggu jam tidur 

Tidak setuju 

Sejauh ini tidak mengalami 

kendala sama sekali terkait 

pekerjaan dan jam tidur 
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No Nama 

Saya merasa berat 

badan saya terus 

menurun ketika 

saya banyak 

memikirkan cara 

cepat beradaptasi 

dengan 

memberikan 

pembelajaran 

daring yang baik 

sesuai tuntutan 

sekolah. 

Jelaskan 

Saya merasa berat 

badan saya terus 

naik ketika saya 

selalu makan saat 

stress memikirkan 

cara pembelajaran 

baru secara daring 

agar sesuai dengan 

kebijakan aturan 

dari sekolah 

(makan atau 

ngemil sebagai 

pelampiasan 

stress) . 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju   Setuju 

Pekerjaan yang semakin 
berat mempengaruhi pola 

makan 

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju jam makan berantakan Setuju   

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

kurangnya gerak diluar 

ruangan 
Setuju 

mengabaikan olahraga rutin 
untuk mempersiapkan bahan 

mengajar hari besoknya  

4 Galih Ragu-Ragu 
Sejauh ini masih normal 

tergantung diri sendiri 
Setuju   

5 Lidwina Tidak setuju   Ragu-Ragu 
Pekerjaan yang menyita 

waktu masih dapat diatasi 

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

Berat badan tidak 

menentu karena jam juga 
tidak menentu 

Setuju   

7 Hadi Setuju   Sangat Setuju 

saat banyak pekerjaan harus 

makan makanan ringan 
sehingga tidak menyadari 

berat badan meningkat 

8 Lina Setuju 

Karena banyak pekerjaan 

lembur sehingga 
mengganggu kondisi 

badan 

Setuju   

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju   Setuju 

Berat badan menjadi 
meningkat  

10 
Petrus 

Susanto 
Sangat Setuju 

pola makan yang tidak 

teratur karena sibuk 
membuat materi secara 

daring berbeda saat 

offline 

Sangat Setuju 

Terlalu banyak stres menjadi 
banyak ngemil berat badan 

saya naik 

11 Margaretha Setuju 

banyak pikiran karena 
perubahan pembelajaran 

offline ke daring  

Setuju 
pelampiasan stress biasanya 

mengemil makanan ringan 
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12 Irma W Setuju 

Beban kerja yang 

membuat pikiran tidak 

menentu sehingga 
mempengaruhi berat 

badan 

Setuju   

13 Yudhita Sangat Setuju 

jarang dan hampir tidak 

berolahraga karena sibuk 
persiapan mengajar 

Sangat Setuju 

makan banyak supaya tidak 

perlu makan lagi karena 
masih ada tugas tambahan 

14 
Lia 

Setyowati 
Setuju 

teralu banyak tugas yang 
dikejar deadline 

Setuju 
jika saya tertekan banyak 
mengemil 

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju   Setuju 

dikomen tetangga sejak 

mengajar online menjadi 
lebih berisi 

16 Irwan Sangat Setuju 

sering makan telat karena 

membutuhkan waktu 
adaptasi membuat materi 

semaksimal mungkin 

Setuju 

tidak suka makan jika masih 

ada pekerjaan yang harus 

diselesaikan  

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju   Setuju 

stress menyiapkan materi 

pembelajaran jadi saya 
banyak makan makanan 

berat 

18 
William 

Christopher 
Hariandja 

Sangat Setuju 
teralu stress dengan 
pekerjaan 

Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 
Ekmawati 

Setuju 

Pekerjaan berupa koreksi 

mengubah pola hidup dan 

pola makan 

Ragu-Ragu 

Beban kerja memang berat 

tetapi hal itu tetap merupakan 
tanggung jawab, bukan 

beban 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W 

Tidak setuju 

Sejauh ini tidak ada 
masalah dalam hal berat 

badan, masih normal 

Tidak setuju   

 

No Nama 

Saya merasa sulit 

berkonsentrasi 

ketika kondisi 

ruangan untuk 

mengajar tidak 

kondusif (berisik 

banyak orang 

berlalu lalang). 

Jelaskan 

Saya merasa susah 

berkonsentrasi 

ketika murid lupa 

mute microfonnya 

saat saya sedang 

mengajar secara 

daring (berisik). 

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

Kondisi rumah ramai 
banyak kerabat Setuju 

  

2 
Marieta 

purwaningsih 

Setuju 

lingkungan dekat dengan 

pasar 

Setuju 

teralu banyak dikejar tugas 
tambahan yang tak 

terselesaikan jadi bingung  

sendiri 

3 
Matheus 

Lado 
Ragu-Ragu 

Memang mengganggu 
tetapi masih dapat 

berjalan dengan baik Setuju 

  

4 Galih 
Ragu-Ragu 

  
Setuju 

tempat tinggal yang dekat 

dengan pertokoan 
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5 Lidwina 

Tidak setuju 

Banyak tetangga yang 

keluar masuk rumah 

sehingga konsentrasi 
terganggu Ragu-Ragu 

Sejauh ini masih kondusif 

ketika kegiatan 

pembelajaran daring 
dilakukan 

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

rumah dalam keadaan 

ramai  Setuju 
  

7 Hadi Sangat Setuju anak yang rewel Sangat Setuju   

8 Lina Setuju tidak ada ruangan khusus Sangat Setuju Diberitahu susah 

9 
Antonius 
Winarto Sangat Setuju 

Konsentrasi menjadi tidak 
fokus Sangat Setuju 

  

10 
Petrus 

Susanto Setuju 
banyak orang dirumah  

Setuju 

suara kendaraan didiepan 

rumah 

11 Margaretha 
Setuju 

tempat tinggal yang 
punya banyak anak kecil Setuju 

  

12 Irma W Sangat Setuju terlalu dikejar deadline Setuju rumah dekat dengan pasar 

13 Yudhita Setuju   Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju 
  

Setuju 
Tempat tinggal yang ramai 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju 
  

Setuju 
  

16 Irwan 

Sangat Setuju 

Pembelajaran daring tidak 

efektif karena banyak 

gangguan suara 
Setuju 

banyak pekerjaan rumah 

yang juga harus 
diselesaikan bersamaan jika 

sedang daring 

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju 

Banyak acara di sekitar 

rumah sehingga 
mengganggu proses KBM Setuju 

Sering banyak kerabat yang 

berdatangan 

18 
William 

Christopher 

Hariandja 
Sangat Setuju 

  

Setuju 

Terganggu karena banyak 

acara di tempat tinggal 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Setuju 
  

Ragu-Ragu 
  

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Lingkungan rumah 

kebetulan kondusif 
hampir setiap hari Tidak setuju 

Masih dapat diatasi dengan 

baik 
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No Nama 

Saya sering 

merasa cemas 

ketika materi 

pembelajaran 

untuk 

mengajar esok 

hari secara 

daring belum 

selesai. 

Jelaskan 

Saya merasa cemas 

ketika saya kurang 

menguasai materi 

yang saya berikan 

saat pembelajaran 

daring sesuai 

dengan metode 

pembelajaran baru 

era pandemi (takut 

menjadi bahan 

evaluasisaat rapat 

evaluasi 

pembelajaran 

daring).  

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

Dikarenakan persiapan 
yang harus ekstra Sangat Setuju 

kurang mempelajari materi 
baru 

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju 

Ketika materi yang 

digunakan untuk esok 

belom jadi Setuju 

dikejar tugas tambahan  

3 
Matheus 

Lado Setuju 

takut menjadi bahan 

evaluasi ketika rapat Setuju 

tidak percaya diri saat 

menyampaikan materi 

4 Galih 

Setuju 

  

Setuju 

kurang persiapan karena 
banyak tugas koreksian 

lainnya 

5 Lidwina 

Tidak setuju 

Saya merasa guru harus 

fleksibel dan bertanggung 
jawab Ragu-Ragu 

saya merasa dapat 

mengatasi rasa cemas  

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

Harus mempersiapkan 

materi dalam bentuk PPT 
Setuju 

  

7 Hadi 

Setuju 

saya terlalu sibuk sehingga 

sering lupa materi saya 
mengajar belum selesai  Setuju 

teralu banyak memikirkan 

pekerjaan 

8 Lina 

Setuju 
  

Setuju 

suka tidak percaya diri 

dengan pekerjaan saya  

9 
Antonius 

Winarto 

Sangat Setuju 

mengejar deadline tugas 

lain dan lupa membuat 
materi 

Sangat Setuju 

Kurang persiapan mengajar 

karena pekerjaan yang lebih 
banyak dari biasanya 

10 
Petrus 

Susanto Setuju 
  

Setuju 
  

11 Margaretha Setuju   Setuju   

12 Irma W 

Setuju 

banyaknya materi ditambah 
mengoreksi tugas murid - 

murid berkali - kali untuk 

hasil maksimal Setuju 

kurang adanya persiapan  

13 Yudhita 
Setuju 

banyak mempersiapkan 
bahan mengajar Setuju 

Persiapan materi yang 
kurang 

14 
Lia 

Setyowati Setuju 
  

Setuju 
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15 
Joko 
Prasetyo 

Ragu-Ragu 

  

Setuju 

Jika pembelajaran tidak 

efektif maka akan jadi 

bahan evaluasi 

16 Irwan 

Setuju 

terlalu banyak yang harus 

di pelajari sehingga belum 

sempat membuat PPTnya Setuju 

  

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju 
  

Setuju 

Penguasaan materi yang 
kurang 

18 
William 

Christopher 

Hariandja Setuju 

banyaknya tugas koreksian 

sehingga pembuatan materi 

terbengkalai Setuju 

Materi ppt dan word yang 
terlalu membebani 

19 
Renita Tri 
Ekmawati Ragu-Ragu 

Semua masalah dapat 
diatasi dengan baik Ragu-Ragu 

  

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 
  

Ragu-Ragu 
Merupakan hal yang wajar 

 

No Nama 

Saya merasa 

menjadi 

mudah marah 

kepada murid 

saya saat 

pembelajaran 

daring ketika 

diberikan 

tambahan 

pekerjaan dari 

pihak sekolah. 

Jelaskan 

Saya merasa mudah 

marah ketika teman 

sesama guru 

mengkritik cara 

mengajar saya dan 

memberikan saran 

cara mengajar yang 

baik (merasa sudah 

benar dan tidak 

terima dikritik). 

 Jelaskan 

1 M. Hartini 

Sangat Setuju   Setuju 

adanya ketidaksabaran saat 
ada yang mengajukan 

pertanyaan yang diulang 

berkali - kali  

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

deadline yang menanti saat 

adanya tugas mendadak Setuju   

3 
Matheus 

Lado 

Setuju   Setuju 

mempunyai masalah 

pribadai sebelum mengajar 
atau bekerja yang belum 

terselesaikan 

4 Galih Setuju   Setuju   

5 Lidwina 

Tidak setuju Hal ini menurut saya wajar Ragu-Ragu 

saya merasa mampu 

menghandel untuk 
beberapa kasus  

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

Adanya pekerjaan 

tambahan  Setuju   

7 Hadi Setuju   Setuju adanya tambahan pekerjaan 

8 Lina Setuju   Setuju   

9 
Antonius 

Winarto Sangat Setuju dikejar deadline pekerjaan  Setuju   
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10 
Petrus 

Susanto 

Sangat Setuju perubahaan metode belajar Sangat Setuju 

Dikritik teman guru 

padahal saya rasa setiap 

orang punya cara khas 
mengajarnya sendiri 

11 Margaretha Setuju   Setuju   

12 Irma W 

Setuju 

kurang adanya 

kesejahteraan dari pihak 
sekolahan Setuju 

banyaknya tekanan sesama 
rekan kerja 

13 Yudhita 

Setuju   Setuju 

Kritik teman saya tidak 

membangun atau 
memotivasi 

14 
Lia 

Setyowati Setuju 

Beban pekerjaan yang 

tambah banyak Setuju 

Tekanan pekerjaan yang 

mempengaruhi emosi 

15 
Joko 

Prasetyo 

Setuju   Setuju 

Banyak pekerjaan 

menumpuk membuat 

sensitif 

16 Irwan 
Setuju 

Pekerjaan tambahan 

mempengaruhi mood Setuju 

Adanya kritik dari sesama 

rekan kerja 

17 
Dina ari 

puspita Setuju   Setuju   

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

kurang adanya kepedulian 

dari pihak sekolah  Sangat Setuju 

Pekerjaan banyak 

mempengaruhi mood kerja 

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Ragu-Ragu 

Marah merupakan hal yang 

wajar sebagai seorang 
pengajar Tidak setuju   

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 

Hal ini wajar karena setiap 
pekerjaan memiliki tingkat 

stres Tidak setuju 

Sejauh ini masih dapat 

diatasi dengan baik 
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No Nama 

Saya merasa 

bingung dan 

putus asa ketika 

memikirkan 

cara mengatur 

murid saya agar 

benar benar 

memperhatikan 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan. 

Jelaskan 

Saya merasa putus 

asa ketika 

memikirkan murid 

saya tak kunjung  

paham dengan materi 

yang saya berikan 

saat pembelajaran 

daring padahal saya 

sudah menyampaikan 

materi dengan cara 

semudah mungkin 

agar siswa mudah 

memahaminya. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

murid yang sulit 

memahami materi dengan 
daring Setuju 

Tidak semua murid 
memperhatikan 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

kurangnya metode yang 

diterapkan Setuju   

3 
Matheus 

Lado Setuju 

sulit berkomunikasi secara 

jelas Setuju 

jaringan internet tidak 

stabil 

4 Galih 

Setuju 

Pembelajaran daring 

membuat murid menjadi 
pasif Setuju   

5 Lidwina 

Tidak setuju 

tanggung jawab seorang 
guru yang baik Tidak setuju 

untuk pelajaran yang saya 

ajarkan mampu diterima 
oleh murid - murid  

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

Murid masuk kelas 

offcam dan mute biasanya 
jika dipanggil tidak 

menyahut Setuju  

7 Hadi 

Setuju Murid suka ramai sendiri Setuju 

adanya kegagalan dalam 

ujian murid - murid 
sehingga saya merasa 

putus asa  

8 Lina 

Setuju 

Kadang ditinggal bermain 
game Setuju 

Murid yang saya tentang 

materi tanya tidak bisa 
menjawab  

9 
Antonius 

Winarto Setuju   Setuju   

10 
Petrus 

Susanto 

Sangat Setuju murid sulit diatur  Sangat Setuju 

sudah diberi keringanan 

dalam mengerjakan tugas 
tetapi banyak yang 

mengulang  

11 Margaretha 

Setuju 

Terkadang murid 
mengantuk dikelas terlihat 

di camera Setuju   

12 Irma W 

Setuju 

Materi yang disampaikan 

tidak menjangkau semua 

murid Sangat Setuju 

kurang memberi waktu 

untuk menjelaskan 

dengan rinci 

13 Yudhita 
Setuju 

murid yang kurang 
mendengarkan  Setuju   
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14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju 

murid yang tidak 

memperhatikan saat saya 
mengajar Setuju 

Banyak murid yang sulit 
memahami materi 

16 Irwan Setuju   Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju 

Banyak murid yang sulit 

memahami materi Sangat Setuju 

Saya bingung harus 

bagaimana agar 

pembelajaran efektif 

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju Murid banyak yang pasif 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju 

Tidak jauh beda dengan 

pembelajaran tatap muka Ragu-Ragu   

20 
Maria 
Edviana 

Dina W Tidak setuju   Ragu-Ragu 

Hal ini wajar ketika 
bekerja 

 

No Nama 

Saya merasa 

gagal menjadi 

guru yang baik 

ketika orang tua 

murid saya 

berkeluh kesah 

tentang 

menurunnya 

prestasi anak 

mereka. 

Jelaskan 

Saya merasa gagal 

menjadi guru ketika 

saya mendapatkan 

kritik evaluasi dari 

orang tua murid 

tentang anaknya yang 

nilainya jelek dan 

selalu bermalas 

malasan  (tidak ada 

semangat belajar) 

selama pembelajaran 

daring.  

Jelaskan 

1 M. Hartini Ragu-Ragu   Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju keluhan orang tua murid  Ragu-Ragu 

saya merasa optimis pada 

pekerjaan saya saat ini  

3 
Matheus 

Lado 
Setuju nilai murid yang turun Setuju   

4 Galih Setuju 
tidak bisa menyampaikan 

dengan jelas lewat daring 
Setuju komplain dari ortu murid 

5 Lidwina Tidak setuju   Tidak setuju 

saya merasa hampir 
semua murid diatas rata - 

rata nilai  

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

Terbatas untuk 

memahami materi 

membuat prestasi turun 

Setuju   

7 Hadi Setuju   Setuju 

mendengar ada murid 

yang malas mengikuti 

pelajaran dari orantua 
murid  
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8 Lina Setuju 

mendengar curahan hati 

ortu murid yang susah 

untuk belajar  

Setuju  

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju   Sangat Setuju 

Orang tua murid yang 

bercerita tentang nilai 
anaknya yang jelek saat 

rapat evaluasi bersama 

10 
Petrus 

Susanto 
Sangat Setuju 

Orang tua protes karena 
nilai anaknya dibawah 

rata rata  

Sangat Setuju 

ada orangtua murid yang 
menyalahkan tugas 

diberikan sulit 

11 Margaretha Sangat Setuju 
melihat murid dimarahi 

orangtua  
Sangat Setuju   

12 Irma W Sangat Setuju   Setuju   

13 Yudhita Setuju 
Banyak murid yang 

kurang memahami materi 
Setuju 

Banyak teguran dari 

orang tua murid mengenai 
sistem belajar 

14 Lia Setyowati Setuju   Setuju   

15 Joko Prasetyo Setuju 
Pembelajaran menjadi 
tidak maksimal 

Setuju 

Banyak murid tidak 

memahami materi yang 

disampaikan 

16 Irwan Setuju 
Banyak kritik yang datang 
dari orang tua murid 

Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju   Sangat Setuju 

Banyak orang tua murid 

yang mengatakan jika 

prestasi anak yang 
menurun 

18 
William 

Christopher 

Hariandja 

Sangat Setuju 
Orang tua cerita nilai 

anaknya turun terus 
Sangat Setuju 

Banyak kritik dan 
evaluasi yang dilontarkan 

kepada saya 

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Ragu-Ragu 

Hal ini tergantung dari 
cara penerimaan murid 

Ragu-Ragu   

20 
Maria 
Edviana Dina 

W 

Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   
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No Nama 

Saya merasa tidak 

mampu mengajar 

murid secara 

daring dengan 

tambahan waktu 

mengajar ketika 

gaji yang ada flat 

tetapi kebutuhan 

pokok selalu naik 

(ingin mencari 

sambilan untuk 

menaikkan 

penghasilan). 

Jelaskan 

Saya merasa tidak 

mampu mengajar 

terlalu lama di 

depan laptop atau 

komputer ketika 

tunjangan 

kesehatan saya 

tidak diperhatikan 

oleh pihak sekolah.   

Jelaskan 

1 M. Hartini Ragu-Ragu   Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih 
Sangat Setuju tunjangan yang kurang Sangat Setuju   

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

pendapatan dari gaji 

disekolah hanya cukup 
untuk makan saja 

Setuju gaji yang tidak sesuai  

4 Galih Setuju   Setuju 
tekanan dari luar tempat 

kerja  

5 Lidwina Tidak setuju 

saya berpikir setiap 
orang mempunyai 

kelebihannya masing - 

masing 

Tidak setuju   

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju   Setuju 

Murid yang berada di rumah 

dan tidak ada yang 
mendorongnya untuk belajar  

7 Hadi Setuju 
gaji tidak seperti 

ditempat lainnya 
Sangat Setuju   

8 Lina Setuju   Setuju   

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju 

adanya omongan orang 

yang mengatakan hal 
negatif pada saya 

Sangat Setuju   

10 
Petrus 

Susanto 
Sangat Setuju 

ingin mencari sambilan 
kerjaan tapi sudah tidak 

punya waktu 

Sangat Setuju 

tunjangan kesehatan dari 
prestasi yang saya berikan 

yang tidak dipedulikan 

11 Margaretha Sangat Setuju 
kebutuhan pokok yang 

terus naik 
Sangat Setuju 

selain kenaikan gaji 

diperlukan juga 
pemeliharaan karyawan  

12 Irma W Setuju   Setuju 

Tunjangan kesehatan yang 

kurang karena saya sering 

membayar sendiri saat 
berobat 

13 Yudhita Setuju   Setuju 

Gaji kurang sesuai dengan 

pengorbanan sebagai tenaga 

pengajar 

14 
Lia 

Setyowati 
Setuju 

Penghasilan pekerjaan 

yang tidak diimbangi 

dengan usaha 

Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju   Setuju 

Tunjangan kesehatan yang 
merasa diabaikan 
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16 Irwan Sangat Setuju 

Tidak mampu mengajar 

dengan sistem daring 

seterusnya 

Sangat Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju   Sangat Setuju 

Pembelajaran daring yang 

ekstra tidak diimbangi 

dengan kenaikan gaji dan 

fasilitas kesehatan 

18 
William 

Christopher 

Hariandja 

Sangat Setuju 

Kebutuhan yang tidak 

diimbangi dengan 

penghasilan yang 
didapat 

Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Ragu-Ragu   Tidak setuju 

Sejauh ini dapat ditangani 

dengan baik 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W 

Tidak setuju 

Sejauh ini tdak 
merasakan hal itu, 

semua dilakukan secara 

ikhlas 

Tidak setuju Tidak ada kenaikan gaji 

 

No Nama 

Saya merasa 

mudah 

menyalahkan 

orang lain ketika 

rencana persiapan  

pembelajaran yang 

saya berikan 

kepada murid 

tidak mencapai 

target yang saya 

harapkan. 

Jelaskan 

Saya merasa mudah 

menyalahkan orang 

lain ketika rencana 

persiapan 

pembelajaran yang 

saya buat menjadi 

gagal karena saat 

pembuatannya saya 

diberikan tambahan 

pekerjaan dadakan 

oleh sekolah.  

Jelaskan 

1 M. Hartini Tidak setuju 

saya orang yang 

tanggungjawab pada diri 
saya sendiri dan juga 

pekerjaan  

Setuju 
pekerjaan yang tidak sesuai 
target 

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju   Ragu-Ragu   

3 
Matheus 

Lado 
Setuju  Setuju 

merasa saya sudah paling 

benar dengan apa yang saya 
kerjakan 

4 Galih Setuju 

Materi yang banyak 

tidak diimbangi dengan 

waktu yang cukup 

Setuju   

5 Lidwina Tidak setuju   Tidak setuju 
saya tidak enak hati pada 

orang lain  

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

Kurangnya perencanaan 

dalam mengajar 
Setuju  

7 Hadi Setuju   Sangat Setuju 
saya orang yang teliti dan 

tidak mudah dikalahkan  

8 Lina Setuju 

kadang terganggu 

kegiatan yang diadakan 

sekolah secara dadakan 
seperti rapat 

Setuju   
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9 
Antonius 

Winarto 
Setuju   Setuju   

10 
Petrus 

Susanto 
Sangat Setuju 

saat keadaan yang 
mendesak mudah untuk 

menyalahkan orang lain  

Setuju   

11 Margaretha Sangat Setuju 

banyaknya perubahan 

standart pembelajaran 

secara dadakan 

Sangat Setuju 
tekanan sekolah dalam 

pekerjaan 

12 Irma W Setuju   Setuju 

Rapat yang tiba tiba 
membuat rencana 

pembelajaran menjadi 

kacau 

13 Yudhita Setuju 
tidak adanya persiapan 
dalam mengajar daring 

Setuju   

14 
Lia 

Setyowati 
Setuju 

banyaknya beban 

pikiran melalui daring 
Setuju 

Materi banyak dan sering 

tidak selesai 

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju 

masih adanya komplain 

ortu murid  
Setuju   

16 Irwan Setuju   Setuju 

Rencana pembelajaran 

yang gagal karena 
tambahan pekerjaan dari 

sekolah 

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju 

kadang tidak mencapai 

target mengajar  
Setuju Pekerjaan yang menumpuk 

18 
William 
Christopher 

Hariandja 

Sangat Setuju tekanan pekerjaan  Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Ragu-Ragu   Ragu-Ragu Tidak sering terjadi 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W 

Ragu-Ragu 
Hal ini wajar ketika 

menghadapi stres 
Tidak setuju 

Saya merasa baik-baik saja 

selama ini 
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No Nama 

Saya sering merasa 

tegang ketika 

diberikan surat 

peringatan dari 

sekolah saat 

evaluasi 

pembelajaran 

daring yang saya 

berikan. 

Jelaskan 

Saya sering merasa 

tegang ketika 

mendengar adanya 

isu pengurangan 

tenaga mengajar.  

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju   Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih 
Tidak setuju 

Surat peringatan saya 

anggap bahan evaluasi, 

jadi biasa saja Setuju   

3 
Matheus 

Lado Setuju 

seringnya mendapat 
teguran  Setuju 

saat adanya rekoleksi 
ataupun pemeriksaan kerja  

4 Galih 

Setuju 

takut standart mengajar 
saya dibawah rata rata 

teman guru lainnya Setuju 

situasi yang membuat saya 
mendebatkan sesuatu 

dengan rekan kerja saya  

5 Lidwina Tidak setuju   Tidak setuju   

6 
Maria 

Kurniawati Setuju evaluasi yang mendadak  Setuju 

Takut tenaga kerja 

dikurangi 

7 Hadi 

Sangat Setuju 

Pembelajaran yang tidak 

efektif dan efisien 
sehingga saya diberi 

peringatan Setuju   

8 Lina 
Setuju   Setuju 

Khawatir akan isu 

pengurangan tenaga kerja 

9 
Antonius 

Winarto Setuju 

mendadak tidak 

membawa bahan ajar  Setuju   

10 
Petrus 

Susanto Setuju   Setuju 

kurangnya bertemu dengan 

rekan kerja secara langsung 

11 Margaretha 
Sangat Setuju 

adanya surat peringatan 

yang tiba - tiba  Setuju   

12 Irma W Setuju   Setuju   

13 Yudhita 

Setuju 

belum pernah terkena 
SP selama ini sehingga 

takut saja jika saya tidak 

maksimal dan terkena 
SP Setuju waktu yang terbatas  

14 
Lia 

Setyowati 

Setuju 

Takut terkena SP karena 

jika terkena berturut 

hingga 3 kali bisa 
dikeluarkan Setuju 

Mendengar isu 

pengurangan tenaga kerja 
membuat panik. 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju   Setuju   

16 Irwan 
Setuju 

Sering khawatir 

terhadap hasil evaluasi Setuju 

Ketika sekolah memberikan 

keterangan evaluasi 

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju   Sangat Setuju 

kurangnya waktu persiapan 

rapat evaluasi 

18 
William 
Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

Ketika surat peringatan 
dari sekolah keluar Sangat Setuju   
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19 
Renita Tri 

Ekmawati Setuju   Ragu-Ragu 

Saya menganggap hal ini 

wajar 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 

Masih dalam tahap yang 

wajar Ragu-Ragu   

 

No Nama 

Saya merasa 

sangat sensitif 

ketika sedang 

mengkoreksi hasil 

ujian murid (takut 

adanya salah 

koreksi dan 

dikritik oleh 

sekolah). 

Jelaskan 

Saya merasa sensitif 

ketika teman guru 

saya mengkritik 

saat saya 

mengerjakan 

koreksian ujian 

murid mendekati 

deadline input nilai 

murid.  

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

saat sedang dikejar 

waktu  Setuju 

merasa orang tersebut 

paling benar 

2 
Marieta 

purwaningsih Ragu-Ragu 
  

Ragu-Ragu 
  

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

pengumpulan hasil nila 

murid tidak boleh salah 

sehingga harus fokus Setuju 

kurangnya komunikasi 
langsung 

4 Galih 
Setuju 

memerintahkan hal yang 

baru Setuju 
  

5 Lidwina 

Tidak setuju 

saya dapat menerima 

kritik dan tidak dicerna 
mentah - mentah begitu 

saja Tidak setuju 

Saya dapat mengelola kritik 
dengan baik 

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

saat mengkoreksi harus 
fokus jika tidak bisa 

menjadi bahan evaluasi 

saat rapat 

Setuju 

Saat mengkoreksi mepet 

deadline saya dikritik 
padahal teman guru tidak 

tau saya mendapat 

tambahan pekerjaan dari 
sekolah 

7 Hadi 

Setuju 

kurang suka diganggu 

saat mengkoreksi lebih 

suka sendirian karena 
butuh ketenangan Setuju 

kritik yang diberikan justru 

memecah fokus saya 

8 Lina 
Setuju 

pekerjaan yang 

menumpuk Setuju 
  

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju 

terlalu fokus dan tidak 
suka diganggu saat 

mengkoreksi Setuju 

  

10 
Petrus 

Susanto Setuju 
  

Setuju 

kritik yang kurang 

mendukung 

11 Margaretha 

Setuju 

saya merasa sudah 

berusaha semaksimal 

mungkin namun tetap 

dikritik Setuju 

  

12 Irma W 

Setuju 

Pekerjaan menumpuk 

menjadi berpengaruh 
terhadap mood Setuju 

tidak adanya solusi dalam 

mengkritik 
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13 Yudhita 
Setuju   Setuju   

14 
Lia 

Setyowati 
Ragu-Ragu 

Sensitif merupakan hal 

yang wajar ketika stres 
Ragu-Ragu 

Kritik justru membuat lebih 

baik 

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju 

  

Setuju 

Kritik yang diberikan tidak 

berbobot atau membuat 

koreksian saya cepat selesai 

16 Irwan 
Setuju 

waktu yang terbatas  
Setuju 

Pihak sekolah justru 

menjadi agen kritik 

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju 
  

Setuju 
  

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

Kritikan dari sekolah 
menjadi bahan yang 

sensitif Sangat Setuju 

Kritik teman saya banyak 
yang tidak memotivasi dan 

cenderung mencemooh saja 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju 
  

Tidak setuju 
  

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Kritik membuat saya 
menjadi lebih baik, 

bukan justru tersinggung Tidak setuju 

Kritik harusnya membuat 
pekerjaan menjadi lebih 

baik 

 

No Nama 

Saya merasa 

mood saya sering 

berubah ubah 

(mood swing) 

ketika aturan 

cara mengajar 

dari sekolah yang 

berubah ubah. 

Jelaskan 

Saya merasa mood 

saya buruk ketika 

memberikan metode 

pembelajaran daring 

yang sudah sesuai 

kebijakan sekolah 

namun masih 

dianggap salah oleh 

sekolah saat rapat 

evaluasi metode 

pembelajaran daring. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

adanya perubahaan 

hormon saat haid menjadi 
sensitif terhadap suatu hal Setuju 

memiliki sifat moody 
bawaan  

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

Perubahan aturan yang 
dadakan membuat sebal Ragu-Ragu 

bisa menyesuaikan mood 
saya  

3 
Matheus 
Lado 

Setuju 

banyaknya materi baru 

yang harus dipelajari 

secara mendadak Setuju   

4 Galih Setuju   Setuju   

5 Lidwina 
Tidak setuju 

saya tidak ada pengaruh 

dengan mood saya  Ragu-Ragu 

bawaan hormon karena 

haid 

6 
Maria 

Kurniawati Setuju   Setuju   

7 Hadi 

Setuju 

perubahan aturan 
mengajar yang tiba tiba 

membuat saya sebal dan 

badmood Setuju 

kondisi tidak enak hati 

dari saat mempersiapkan 

bahan ajar  

8 Lina Setuju   Setuju  
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9 
Antonius 

Winarto 

Sangat Setuju 

sudah ada perubahan 

mood saat didalm 

keluarga dan tidak bisa 
mengendalikan saat 

mengajar Setuju 

adanya materi baru yang 

secara mendadak 

10 
Petrus 

Susanto 
Setuju 

Perubahan kegiatan 

belajar mempengaruhi 
mood Setuju   

11 Margaretha 
Setuju   Setuju 

kurangnya apresiasi dari 

pihak sekolah 

12 Irma W 

Setuju   Setuju 

Selalu dikritik padahal 

sudah membuat sesuai 

dengan keinginan sekolah 

13 Yudhita 

Sangat Setuju 

Perubahan aturan 
mengajar yang tiba tiba 

sehingga saya harus 

merubah rencana 

pembelajaran kedepan  Setuju 

  
 

 

 

 

14 
Lia 

Setyowati 

Sangat Setuju   Sangat Setuju 

sering mendengar curahan 

hati rekan kerja tentang 

pembelajaran yang 
dibuatnya namun tetap 

dianggap belum sempurna 

dan mengubah mood  

15 
Joko 

Prasetyo 
Setuju   Sangat Setuju 

Merasa sudah benar tetapi 
standart sekolahan yang 

ingin sempurna 

16 Irwan 
Sangat Setuju 

Dinamika pembelajaran 
mempengaruhi emosi Sangat Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju   Setuju 

Rapat evaluasi yang 

memberikan hasil tidak 

memuaskan 

18 
William 

Christopher 

Hariandja Setuju 

Akibat banyak kendala 

saat pembelajaran daring Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati Sangat Tidak 

Setuju 

saya dapat mengendalikan 

mood saya dengan baik Tidak setuju 

Sebagai tenaga pengajar 

harus sabar menghadapi 

segala sesuatu 

20 
Maria 

Edviana 
Dina W Ragu-Ragu 

Guru harus fleksibel saat 
bekerja Ragu-Ragu 

Mood dapat dikelola asal 
kita mau 
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No Nama 

Saya merasa 

makan dan tidur 

tidak teratur 

ketika stress 

memikirkan cara 

membuat 

nyaman suasana 

pembelajaran 

daring. 

Jelaskan 

Saya merasa sering 

telat makan ketika 

membuat konsep 

pembelajaran daring 

agar suasana belajar 

kondusif sehingga 

murid saya dapat 

belajar dan mudah 

memahami materi 

yang saya berikan. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

selalu menyediakan 
makanan ringan jika 

dikejar deadline untuk 

menyemangati saya dalam 
bekerja agar tidak begitu 

stress Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih 

Ragu-Ragu   Setuju 

adanya penambahan 

materi baru sehingga 
harus dipersiapkan 

dengan teliti  

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

Stres menyebabkan 

gangguan makan dan 
tidur Setuju 

Menjadi telat makan saat 

mengajar dan berusaha 
membuat murid faham 

4 Galih Ragu-Ragu Saya merasa seperti biasa Ragu-Ragu   

5 Lidwina 

Tidak setuju   Tidak setuju 

saya type orang yang 

tidak akan terganggu 

dengan pekerjaan yang 
bagaimanapun 

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

beban pikiran tentang 

pembelajaran daring 
membuat saya makan 

tidak teratur Setuju 

mengkondusifkan ruang 

kelas agar pembelajaran 
maksimal sehingga saya 

sering menunda makan 

7 Hadi 

Setuju 

sibuk memperbaiki 

metode pembelajaran agar 
mudah difahami murid 

nantinya Setuju   

8 Lina Setuju   Setuju   

9 
Antonius 

Winarto 

Setuju 

Suasana dirumah terlalu 

bising atau ramai Sangat Setuju 

Waktu yang tidak teratur 

dalam memberi waktu 

istrahat dan banyak 

pekerjaan 

10 
Petrus 

Susanto 
Setuju 

saya cenderung tidak suka 

makan jika pekerjaan 

belum terselesaikan  Setuju 

Stres membuat nafsu 

makan berkurang 

11 Margaretha 

Setuju   Setuju 

Tekanan pekerjaan 
membuat jam tidur 

berantakan 

12 Irma W 

Setuju 

tidak sempat makan saat 
sedang mengkondusifkan 

pembelajaran daring Setuju   
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13 Yudhita 

Sangat Setuju 

terlalu banyak pikiran 

sehingga tidak selera 

makan Sangat Setuju 

saya adalah orang yang 

suka makan banyak jika 

banyak pekerjaan  

14 
Lia 

Setyowati Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

15 
Joko 

Prasetyo 

Setuju 

Jam mengajar yang tidak 

teratur membuat pola 
makan dan tidur berubah Sangat Setuju 

tidak apa telat makan 

karena memaksimalkan 

pembelajaran agar murid 
dapat belajar dengan baik 

16 Irwan 

Ragu-Ragu   Setuju 

Pembelajaran daring 

mempengaruhi waktu 

makan 

17 
Dina ari 

puspita Setuju   Sangat Setuju   

18 
William 

Christopher 

Hariandja 

Setuju 

merasa galau karena 

banyaknya materi yang 

harus disiapkan untuk 
pembelajaran daring 

sehingga makan seadanya Setuju jam makan tidak teratur 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Ragu-Ragu   Sangat Tidak Setuju   

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Ragu-Ragu 

Pola makan dan tidur 

tetap berjalan seperti 
biasanya Ragu-Ragu 

Stres dalam pekerjaan 
merupakan hal yang wajar 

 

No Nama 

Saya sering 

menunda nunda 

tugas saya ketika 

diminta segera 

beradaptasi 

dengan metode 

pembelajaran 

daring dan 

membuat konsep 

belajar daring 

secara bersamaan. 

Jelaskan 

Saya sering 

mengabaikan 

tanggung jawab saya 

sebagai guru ketika 

diminta  mempelajari 

metode pembelajaran 

daring oleh sekolah.   

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Ragu-Ragu   Setuju 

Menyesuaikan dengan 
cara mengajar yang baru 

2 
Marieta 

purwaningsih 

Setuju 

tugas koreksian sering 

terbengkalai dan saya 

kerjakan mendekati 
deadline karena diminta 

membuat rencana 

metode pembelajaran 
daring Setuju 

Kurangnya sosialisasi dari 
pihak sekolah 

3 
Matheus 
Lado 

Tidak setuju 

Saya selalu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu Tidak setuju 

Saya tidak pernah 

menunda pekerjaan 

4 Galih 

Setuju 

banyaknya tugas yang 

harus diselesaikan 

bersamaan 
 

Setuju 

 

 



 

 

108 

 

5 Lidwina 

Tidak setuju 

saya tidak suka 

menumpuknya 

pekerjaan Tidak setuju 

saya selalu mengerjakan 

pekerjaan dengan cepat 

dan tepat 

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju   Sangat Setuju 

masih proses adaptasi dan 

terkadang lupa bahwa 

saya harus menyiapkan 

pembelajaran sebaik 
mungkin 

7 Hadi 

Setuju 

kurangnya fokus karena 

banyaknya tekanan kerja 
dari sekolah Setuju 

diminta cepat beradaptasi 
oleh sekolah 

8 Lina 

Setuju   Setuju 

Sekolah hanya meminta 

agar pembelajaran 

maksimal tanpa diberi 
waktu untuk beradaptasi 

9 
Antonius 

Winarto 

Setuju 

saya sering menunda 

tugas sekolah lainnya 

saat menyiapkan 
pembelajaran daring  Setuju Kurang adanya pelatihan  

10 
Petrus 
Susanto 

Setuju   Setuju   

11 Margaretha 
Setuju 

banyaknya merode baru 

daring Setuju 

tugas yang kurang jelas 

tiap bidangnya 

12 Irma W 

Setuju   Setuju 

banyak metode 
pembelajaran yang harus 

dipelajari 

13 Yudhita 

Sangat Setuju   Sangat Setuju 

waktu yang kurang 
banyak dalam 

mempelajari metode baru  

14 
Lia 

Setyowati 
Setuju 

Dikarenakan harus 

beradaptasi dengab 
metode yang baru Setuju 

Waktu yang terbengkalai 

antara mengajar dan 
koreksi 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju 

Sosialisasi dari sekolah 
kurang digalakkan Setuju   

16 Irwan 

Sangat Setuju 

Konsep pembelajaran 

daring dari sekolah yang 
menurut saya agak rumit 

dan butuh adaptasi 

sehingga beberapa tugas 

saya terbengkalai Sangat Setuju 

teralu banyak tugas 

tambahan dari pihak 

sekolah 

17 
Dina ari 
puspita Sangat Setuju   Setuju   

18 
William 

Christopher 

Hariandja Setuju 

Pekerjaan selalu 
menumpuk Setuju 

masih mempelajari 
metode daring yang baru 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Sangat Tidak Setuju 

Saya tidak suka 

menunda pekerjaan Tidak setuju   

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Sangat Tidak Setuju   Sangat Tidak Setuju 

Menunda pekerjaan bukan 

diri saya 
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No Nama 

Saya merasa 

manajemen waktu 

saya buruk ketika 

saya tidak bisa 

membagi waktu 

antara urusan 

sekolah saya 

(diskusi 

pembelajaran 

daring bersama 

guru lainnya) dan 

waktu keluarga 

saya. 

Jelaskan 

Saya merasa 

kekurangan waktu 

bersama keluarga 

saya sejak 

pembelajaran daring 

ketika selalu 

diberikan tambahan 

pekerjaan oleh 

sekolah. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

Waktu saya dengan 

keluarga menjadi minim 

karena digunakan untuk 
melakukan banyak hal 

dengan rekan guru Setuju 

banyaknya pekerjaan 
yang terburu - buru dan 

menyita waktu 

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju   Setuju   

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

bertukar pikiran dengan 
rekan guru menyita 

waktu saya Setuju 

pekerjaan yang teralu 

banyak 

4 Galih 

Setuju 

banyaknya metode baru 
yang harus dipelajari 

sehingga dibutuhkan 

teman guru untuk 

sharring Sangat Setuju   

5 Lidwina 
Ragu-Ragu   Tidak setuju 

Saya mampu mengatasi 

waktu dengan baik 

6 
Maria 

Kurniawati Setuju 

teralu banyak tekanan 
dari sekolah Sangat Setuju   

7 Hadi Setuju   Setuju   

8 Lina 
Setuju   Setuju 

Pekerjaan menyita waktu 

saya 

9 
Antonius 

Winarto 

Setuju 

Beban pekerjaan yang 

menumpuk dan harus 

didiskusikan dengan 
teman guru membuat 

saya kehabisan waktu 

dengan keluarga Setuju 

Membuat saya jauh dari 

keluarga karena tambahan 

kerja 

10 
Petrus 

Susanto Setuju  Setuju 

saya bukan orang yang 
pandai mengatur waktu 

11 Margaretha 

Sangat Setuju 

adanya tambahan 

metode baru yang harus 

dipelajari bersama itu 
menyita waktu Setuju   

12 Irma W 

Sangat Setuju   Sangat Setuju 

banyaknya tugas 

membuat saya kurang 
waktu bersama keluarga 
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13 Yudhita 

Sangat Setuju 

harus banyak berdiskusi 

dengan sesama guru 

tentang metode 
mengajar ini Sangat Setuju 

adanya tugas tambahan 

yang mendadak sehingga 

jarang berkumpul 
bersama keluarga 

14 Lia Setyowati Setuju   Setuju   

15 Joko Prasetyo 

Setuju 

Sulit membagi waktu 

karena pekerjaan terlalu 

berat Tidak setuju   

16 Irwan 
Setuju   Setuju 

jadwal mengajar yang 

berubah - ubah  

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju 

Pekerjaan terlalu banyak 
menyita waktu Sangat Setuju   

18 
William 

Christopher 
Hariandja Setuju   Setuju 

Sulit membagi waktu ke 

dalam banyak hal 

sekaligus 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju 

Saya dapat membagi 

waktu dengan baik Tidak setuju 

Manajemen waktu saya 

selama ini baik 

20 
Maria 

Edviana Dina 

W Tidak setuju 

Beban kerja yang 

semakin banyak Tidak setuju 

Semua dapat diatasi 

dengan baik asal ada niat 

 

No Nama 

Saya merasa 

kurang 

memperhatikan 

penampilan saya 

ketika terburu – 

buru mengajar  

secara daring 

murid saya setelah 

mengerjakan 

tugas tambahan 

sekolah. 

Jelaskan 

Saya merasa tidak 

memperhatikan 

penampilan ketika 

saya sibuk 

mengkondusifkan 

murid agar dapat 

mengikuti 

pembelajaran daring 

dengan baik 

(memperingatkan 

murid yang tidur saat 

pembelajaran daring) 

disertai dengan 

mengajar banyak 

kelas (jam kerja yang 

padat) 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju 

waktu persiapan 

mengajar mepet tidak 

sempat merapikan diri Setuju 

  

2 
Marieta 
purwaningsih 

Ragu-Ragu 
Penampilan saya yang 
penting sopan 

Setuju 

lebih banyak 

memmpersiapkan materi 

mengajar 

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

banyaknya materi yang 
harus dipersiapkan 

Setuju 

waktu yang tergesa -gesa 

untuk menyiapkan outfit 

mengajar 

4 Galih Sangat Setuju 
tidak adanya peraturan 

khusus  

Setuju 

  

5 Lidwina Ragu-Ragu   
Tidak setuju 

Penampilan harus dijaga, 
paling tidak rapi sopan 
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6 
Maria 
Kurniawati 

Setuju   

Setuju 

Lebih menyukai pakaian 

yang nyaman dan yang 

penting rapih 

7 Hadi Setuju 

tidak mempunyai waktu 

untuk menyiapkan 

seragam  dan yang 

penting beesih serta 
rapih Setuju 

banyak metode daring 

yang dipelajari 

8 Lina Setuju 

Sibuk karena menjadi 

lebih banyak pekerjaan 
membuat saya tidak 

sempat memperhatikan 

penampilan saya Setuju 

tugas yang mendadak 
yang sering menjadikan 

tampil sedaanya 

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju 

Kurang menata 
penampilan diri sendiri 

karena terburu buru Setuju 

  

10 
Petrus 

Susanto 
Setuju   

Setuju 

karena yang terpenting 

adalah materi yang 
diajarkan 

11 Margaretha Setuju terburu buru mengajar Setuju   

12 Irma W Sangat Setuju 

lebih banyak waktu 

untuk memperhatikan 

murid  
Sangat Setuju 

Pemahaman murid 

terhadap materi lebih 
penting daripada 

penampilan saya 

13 Yudhita Sangat Setuju 
tidak adanya peraturan 
khusus  Setuju 

 
 

14 Lia Setyowati Setuju   

Setuju 

karena mengajar banyak 

kelas membuat saya lebih 

bertanggung jawab 
memaksimalkan 

penerimaan materi 

sehingga kurang peduli 
penampilan 

15 Joko Prasetyo Ragu-Ragu 
Penampilan diri wajib 

untuk dijaga Ragu-Ragu 

Yang penting pantas 

untuk dilihat 

16 Irwan Setuju   

Sangat Setuju 

menurut saya yang 

penting murid saya faham 

pembelajaran yang saya 
berikan 

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju 

Dikarenakan terlalu 

santai sehingga 
mengabaikan 

penampilan Sangat Setuju 

Dikarenakan sering 
dikerjar waktu 

18 
William 

Christopher 

Hariandja 

Setuju 
Dikarenakan sering 

terburu-buru 
Setuju 

  

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Tidak setuju   

Tidak setuju 

Penampilan itu penting 
dan wajib dijaga 

20 
Maria 

Edviana Dina 

W 

Sangat Tidak Setuju 
Penampilan itu wajib 

dijaga karena penting 
Tidak setuju 
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No Nama 

Saya merasa minim 

komunikasi dengan 

sesama guru ketika 

sibuk memperbaiki 

cara penyampaian 

materi saat orang 

tua murid protes 

tentang cara 

mengajar saya yang 

masih kurang. 

Jelaskan 

Saya merasa menutup 

diri dari teman teman 

saya ketika saya gagal 

memberikan 

pembelajaran yang 

baik  saat orang tua  

murid mengeluhkan 

penurunan prestasi 

anaknya. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 

Setuju 

teman guru yang sama 
sibuknya membuat 

jarang berkomunikasi 

diluar pekerjaan Setuju 

malu karena semua teman 

guru pasti tahu jika saya 

diprotes orang tua murid 

2 
Marieta 

purwaningsih 

Setuju 

saya merasa kehilangan 
teman mengobrol sejak 

online karena terlalu 

sibuk membuat materi  Setuju 

banyak materi baru  yang 

harus dipelajari agar tidak 

gagal lagi 

3 
Matheus 
Lado 

Setuju 

teralu banyak 

menggunakan daring 

sehingga tidak sempat 

refreshing dengan rekan 
guru Setuju 

mempersiapkan bahan 

ajar setiap harinya agar 

lebih maksimal dan tidak 
gagal lagi 

4 Galih 

Setuju 

komunikasi hanya 

sekedar tugas sekolah 
itupun dikarenakan 

komplain orang tua 

murid Setuju 

takut dihujat karena saya 

murid yang saya ampu 

prestasinya turun  

5 Lidwina 
Tidak setuju 

komunikasi itu penting 

menurut saya Tidak setuju   

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

banyak jam dihabiskan 

untuk memperbaiki cara 

mengajar saya agar 

tidak diprotes lagi Setuju 

Kegagalan dalam 

mengajar membuat saya 

menarik diri 

7 Hadi 

Setuju   Setuju 

Kritik dari orang tua 

murid membuat ingin 

menarik diri 

8 Lina 

Setuju 

banyaknya beban kerja 
dan terkadang ada 

orang tua yang 

mengeluhkan anaknya 
sehingga saya merasa 

bertanggung jawab Setuju 

malu dengan teman yang 
berhasil metode 

mengajarnya 

9 
Antonius 

Winarto 

Setuju   Setuju 

terlalu sering mendengar 

kompalain rekan kerja 

10 
Petrus 

Susanto 

Setuju 

Kurangnya komunikasi 
sesama teman guru 

karena sibuk membuat 

materi mengajar Setuju   
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11 Margaretha 

Setuju  Setuju 

sudah malas menjalin 

relasi karena lebih sering 

dikritik dan juga teralu 
lelah dengan kerjaan 

12 Irma W 

Setuju 

terlalu banyak kerjaan 

dan jarang ada waktu 

luang Setuju   

13 Yudhita 

Setuju 

terlalu sibuk 

membenahi cara 

mengajar karena takut 
dievaluasi Setuju terlalu banyak deadline 

14 
Lia 

Setyowati 

Setuju   Setuju 

banyaknya perbaikan 

yang harus saya lakukan 

membuat saya menarik 
diri 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju   Ragu-Ragu   

16 Irwan 

Sangat Setuju 

merasa kurang bisa 
berkomunikasi dengan 

teman  Sangat Setuju 

kadang masih tidak 

percaya diri dengan diri 
sendiri takut dikritik 

karena pernah gagal 

17 
Dina ari 

puspita 

Sangat Setuju 

prestasi kerja yang tidak 

ada sehingga saya harus 
meningkatkan cara 

mengajar dan memang 

tidak punya teman 
dekat sesama guru Sangat Setuju 

merasa kurang pantas 

karena saya gagal 

mengajar murid dengan 
baik  

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Tidak setuju 

Saya masih bisa 

berkomunikasi dengan 
baik sesama guru Tidak setuju 

Saya bukan orang seperti 
itu 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak ada gunanya juga 

menarik diri Tidak setuju 

Tidak ada gunanya 

menarik diri 
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No Nama 

Saya merasa lebih 

agresif (melakukan 

protes) karena 

selama 

pembelajaran daring 

saya selalu diberikan 

tambahan pekerjaan 

dari sekolah tetapi 

gaji tetap flat tanpa 

tunjangan apapun. 

Jelaskan 

Saya merasa lebih 

agresif ketika 

kesejahteraan saya 

sebagai guru 

(tunjangan 

kesehatan) tidak lagi 

dipedulikan oleh 

sekolah semenjak 

daring. 

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

ingin lebih dilihat 
pihak sekolah Ragu-Ragu   

2 
Marieta 

purwaningsih Setuju 

tidak adanya tambahan 

gaji  Setuju 

Gaji dan tunjangan tidak 

naik 

3 
Matheus 

Lado 
Setuju 

kurangnya kepeduliaan 

dari pihak sekolah Setuju 

kurangnya apresiasi dari 
sekolah tentang tunjangan 

kesehatan 

4 Galih 

Setuju 

pekerjaan banyak 

namun gaji biasa saja 
padahal kebutuhan 

hidup naik Setuju 

tunjangan kesehatan 
kurang diperhatikan 

padahal penting 

5 Lidwina Tidak setuju   Tidak setuju   

6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

tunjangan tidak 

diberikan Setuju 

pihak sekolah tidak 

memperhatikan tunjangan 
kesehatan saya padahal 

beban kerja naik 2 kali 

lipat 

7 Hadi Setuju   Setuju   

8 Lina Setuju gaji yang tidak naik Setuju   

9 
Antonius 

Winarto 
Setuju 

jabatan yang disitu 

saja Sangat Setuju 

kesejahteraan saya 

sebagai tenaga didik 

kurang diperhatikan  

10 
Petrus 

Susanto Setuju   Setuju 

fasilitas kesehatan yang 

itu itu saja tidak dinaikkan 

11 Margaretha 

Setuju 

Kesejahteraan guru 
merasa kurang 

diperhatikan Setuju 

Kesejahteraan dan 

kesehatan saya sebagai 
tenaga pengajar tidak 

diperhatikan 

12 Irma W 

Setuju Gaji masih sama saja Setuju 

tidak adanya kenaikan 

gaji atau peningkatan 
fasilitas kesehatan 

13 Yudhita Setuju   Setuju   

14 
Lia 

Setyowati 

Setuju 

Beban kerja tidak 

sesuai dengan 

penghasilan Setuju 

kurang adanya kepedulian 

dari pihak sekolah 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju Gaji flat tidak naik Setuju   
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16 Irwan 

Sangat Setuju 

Gaji yang biasa saja 

tetapi sejak online 

beban kerja lebih 
banyak Setuju   

17 
Dina ari 

puspita 
Sangat Setuju 

beban kerja lebih 

banyak tapi tidak 

diberi kenaikan gaji Sangat Setuju 

Jam kerja lebih panjang 

tidak sesuai dengan gaji 

yang masih sama 

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 

pekerjaan yang banyak  

dan kebutuhan lebih 

banyak Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Tidak setuju 

Saya merasa hal ini 

wajar selama 

pembelajaran daring Ragu-Ragu Saya merasa hal ini wajar 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Masih tetap bersykur 
mendapatkan 

pekerjaan Tidak setuju   

 

No Nama 

Saya merasa sedih 

ketika rencana 

persiapan 

pembelajaran yang 

saya  buat tidak 

berjalan dengan 

sesuai dengan 

harapan saya. 

Jelaskan 

Saya merasa sedih 

ketika persiapan 

mengajar saya 

tidak maksimal 

karena banyaknya 

tugas sekolah 

dengan deadline 

yang mepet.  

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju   Setuju 

adanya omongan tidak enak 

dari orangtua murid 

2 
Marieta 

purwaningsih 

Setuju 

banyak metode daring 

yang harus dipelajari 
membuat persiapan 

pembelajaran saya tidak 

maksimal Setuju 

kadang memikirkan keluarga 

yang butuh kita sedangkan 

hari libur dipakai untuk kerja 

3 
Matheus 
Lado 

Setuju 

teralu banyak 
mendengar omongan 

murid saya tidak faham 

pembelajaran yang saya 
berikan Setuju 

adanya tanggungan keluarga 

yang menjadikan pekerjaan 
tidak fokus 

4 Galih 
Setuju 

merasa kerjaan tidak 

maksimal Setuju   

5 Lidwina 

Tidak setuju   Ragu-Ragu   

6 
Maria 

Kurniawati 
Setuju 

Persiapan belajar yang 
kurang maksimal Setuju 

kurangnya perhatian dari 

orang terdekat disaat banyak 
tekanan ditempat kerja 

7 Hadi 

Setuju 

Beban kerja yang 

semakin banyak 

membuat materi yang 
saya siapkan tidak 

maksimal Setuju banyaknya pikiran  

8 Lina Setuju   Setuju   



 

 

116 

 

9 
Antonius 

Winarto 

Sangat Setuju 

karena kurang persiapan 

saya menjadi tidak 

percaya diri dan 
hasilnya tidak maksimal Sangat Setuju   

10 
Petrus 

Susanto 

Setuju 

kepikiran kerjaan yang 

belum selesai dan tidak 

sesuai target 
pembelajaran saya Setuju 

Banyak pikiran karena 

pekerjaan menumpuk 
sehingga kurang persiapan 

11 Margaretha 

Sangat Setuju 

rencana pembelajaran 

saya gagal total karena 
adanya beberapa 

perubahan dari sekolah 

secara dadakan Sangat Setuju 

tuntutan tugas sekolah yang 

banyak 

12 Irma W Setuju   Setuju   

13 Yudhita 

Setuju 

kadang merasa sedih 

karena target 

pembelajaran tidak 

tercapai Setuju 

persiapan mengajar saya 

kurang karena mengerjakan 

tugas sekolah lainnya yang 

deadlinenya mepet 

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo 

Setuju 

banyaknya permintaan 

standar mengajar dari 
sekolah membuat 

rencana pembelajaran 

saya harus direvisi lagi Setuju 

kurang percaya diri dengan 

persiapan mengajar karena 

tidak fokus 

16 Irwan 

Sangat Setuju 

tekanan dari sistem yang 

baru saat daring  Setuju 

sibuk tidak memiliki waktu 
persiapan mengajar karena 

mengerjakan tugas lainnya 

17 
Dina ari 

puspita 
Setuju   Setuju 

Sering kurang persiapan 
sehingga kurang maksimal 

juga 

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju 
Beban kerja semakin 
berat dan susah Sangat Setuju   

19 
Renita Tri 

Ekmawati Tidak setuju   Ragu-Ragu 

Pernah mengalami dan hal 

ini saya anggap wajar 

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Hal ini wajar karena 
bekerja memang ada 

risikonya Tidak setuju 

Semua pekerjaan memang 

ada risikonya 
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No Nama 

Saya merasa saat 

menyampaikan 

materi pembelajaran 

secara daring terlalu 

terburu – buru ketika 

saya memiliki banyak 

tambahan tugas dari 

sekolah karena tidak 

ingin terkena evaluasi 

saat rapat evaluasi 

pembelajaran daring. 

Jelaskan 

Saya merasa 

terburu – buru 

saat mengkoreksi 

PR murid ketika 

saya khawatir jika 

koreksian PR 

murid saya tidak 

selesai tepat waktu 

saat memiliki 

banyak tugas 

mengkoreksi PR 

murid.  

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

adanya materi baru 

yang harus dipelajari Ragu-Ragu 
  

2 
Marieta 

purwaningsih 

Setuju 

adanya tugas mendadak 
menggantikan rekan 

kerja sehingga terburu 

buru mempelajari 
materi atau membuat 

materinya Setuju 

tugas murid yang banyak 

belum terkumpul 

3 
Matheus 

Lado 

Setuju 

yang penting 

menyampaikan materi 
karena masih banyak 

tugas dari sekolahan 

yang menumpuk  Setuju 

adanya materi baru yang 

harus diajarkan segera  

4 Galih 
Setuju 

  
Setuju 

Banyak tugas koreksian 

yang menumpuk 

5 Lidwina 

Tidak setuju 

Masih sama saja 

dengan pembelajaran 
offline, wajar Ragu-Ragu 

Selama ini saya menjalani 

dengan biasa saja 

6 
Maria 
Kurniawati Setuju 

  
Setuju 

mengkoreksi mendekati 
deadline input nilai 

7 Hadi 

Setuju 

banyaknya tugas 

tambahan dari sekolah 

membuat terburu buru 

mengajar Setuju 

  

8 Lina 

Ragu-Ragu 

Membuat materi 

terburu buru dan tugas 

dari sekolah yang tidak 
berkurang Setuju 

  

9 
Antonius 
Winarto 

Sangat Setuju 

Dikerjar deadline 
pekerjaan lain 

Sangat Setuju 

takut dikomplain kepala 

sekolah karena telat input 

nilai 

10 
Petrus 

Susanto Setuju 
  

Setuju 
  

11 Margaretha 

Sangat Setuju 

pekerjaan tambahan 

dan tanggung jawab 

mengajar harus selesai 
secara bersamaan Setuju 

mengejar waktu untuk 

mengoreksi tugas murid 

12 Irma W 

Setuju 

  

Setuju 
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13 Yudhita 
Setuju 

kurangnya waktu 

persiapan  Setuju 

Koreksi pekerjaan yang 

harus dikejar waktu 

14 
Lia 

Setyowati Setuju 
  

Setuju 
  

15 
Joko 

Prasetyo Setuju 
  

Setuju 
beban pikiran pada 
pemberian nilai murid  

16 Irwan 

Sangat Setuju 

saya merasa terburu 

buru mengajar saat 

memiliki pekerjaan 
lainnya yang 

menumpuk Sangat Setuju 

kurangnya metode praktis  

17 
Dina ari 

puspita Setuju 
Banyak pekerjaan 
tambahan lain Setuju 

  

18 
William 

Christopher 
Hariandja Sangat Setuju 

  

Sangat Setuju 

kadang menggantikan tugas 

koreksian rekan kerja yang 

sakit 

19 
Renita Tri 

Ekmawati 
Ragu-Ragu 

Tidak masalah selama 

masih dalam tahap 

wajar Ragu-Ragu 

  

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Karena ini termasuk 
risiko dalam bekerja Tidak setuju 

Risiko semua pekerjaan 
memang seperti ini 

 

No Nama 

Saya merasa 

bermusuhan dengan 

teman guru saya 

ketika terdapat 

perbedaan pendapat 

(perbedaan jawaban) 

tentang jawaban dari 

soal pada tugas murid. 

Jelaskan 

Saya merasa 

bermusuhan 

(merasa kesal) 

dengan teman 

guru saya ketika 

teman guru saya 

mengkritik saya 

mengenai cara 

saya memberikan 

tugas kepada 

murid saya.    

Jelaskan 

1 M. Hartini 
Setuju 

perbedaan pendapat 
memicu perdebatan Ragu-Ragu   

2 
Marieta 

purwaningsih 
Setuju 

perbedaan pemahaman 

jawaban dari tugas 

siswa Ragu-Ragu   

3 
Matheus 

Lado 

Setuju 

kurangnya komunikasi 

kesamaan jawaban 

soal dengan sesama 
teman guru Setuju 

teman guru terkadang 

terlalu mengurusi cara 
mengajar 

4 Galih 
Setuju   Setuju 

kritik yang diberikan 

kurang membangun  

5 Lidwina 

Ragu-Ragu   Tidak setuju   
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6 
Maria 

Kurniawati 

Setuju 

sering terjadi 

perbedaan pendapat 
dan dibahas terus 

meski diluar jam kerja  Sangat Setuju 

kesal jika dikritik padahal 

setiap orang mempunyai 

cara sendiri dalam 
memberi tugas ke 

muridnya 

7 Hadi 

Setuju 

kurangnya update 

pengetahuan membuat 
perbedaan pendapat Setuju   

8 Lina 

Setuju   Sangat Setuju 

mengomentari cara kerja 

saya padahal belum tentu 
cara kerjanya benar  

9 
Antonius 

Winarto 

Sangat Setuju 

perbedaan jawaban 

dengan sesama guru 

yang mengampu mata 
pelajaran yang sama Sangat Setuju 

tidak mau diberi tambahan 

tugas mengajar dengan 
rekan kerja lainnya 

10 
Petrus 

Susanto 

Setuju   Setuju 

sekolah tidak memberikan 

standar pemberian tugas 

sehingga sering 
bertentangan dengan rekan 

guru 

11 Margaretha 

Setuju  Setuju 

kritikan dari rekan guru 
yang cenderung 

mencemooh 

12 Irma W 

Setuju 

Biasanya karena 

perbedaan pendapat 

antar guru Setuju 

sering dikritik tentang cara 

pemberian tugas tetapi 
kritik sering tidak 

memberikan saran yang 

baik 

13 Yudhita 

Setuju 

Perbedaan hasil 

jawaban pada 
koreksian tugas murid Setuju   

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju 

Perbedaan pendapat karena 

kurangnya komunikasi 

15 
Joko 

Prasetyo Setuju   Setuju   

16 Irwan 

Sangat Setuju 

Sering terjadi 

perbedaan pendapat 

dan dibahas terus 

meski diluar jam kerja  Sangat Setuju 

Biasanya karena kritik dari 

guru lain 

17 
Dina ari 

puspita Sangat Setuju 

Kurangnya 

komunikasi antar guru Setuju   

18 
William 

Christopher 

Hariandja Sangat Setuju   Sangat Setuju 

Merasa ini sering terjadi 

sesama guru 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Ragu-Ragu 
Hal ini wajar dalam 
semua pekerjaan Tidak setuju   

20 
Maria 

Edviana 

Dina W Sangat Tidak Setuju   Tidak setuju 

Wajar saja, semua bisa 

diselesaikan dengan baik-

baik 
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No Nama 

Saya merasa kurang 

memperhatikan 

kebersihan diri saya 

ketika saya sibuk 

membuat konsep cara 

pembelajaran baru 

secara daring yang 

sesuai dengan 

kebijakan / aturan 

dari  sekolah (tugas 

tambahan dari 

sekolah). 

Jelaskan 

Saya merasa 

kurang 

memperhatikan 

kebersihan diri 

saya ketika 

dikejar deadline 

pembuatan materi 

pembelajaran 

daring yang sesuai 

dengan kebijakan 

sekolah. 

Jelaskan 

1 M. Hartini Setuju   Setuju   

2 
Marieta 

purwaningsih 

Sangat Setuju 

kurangnya waktu yang 
cukup untuk menjaga 

kebersihan karena 

sibuk menyiapkan 
materi sesuai standar 

sekolah Sangat Setuju 

lebih banyak waktu 

digunakan didepan laptop 

untuk mengajar dan 
membuat materi saat daring 

dirumah 

3 
Matheus 

Lado Setuju   Setuju   

4 Galih 

Setuju 

Jam kerja yang 

berantakan dan sangat 
sibuk Setuju 

terlalu banyak pekerjaan 
koreksian dan mengajar 

5 Lidwina 

Setuju 

Deadline kerja 

pembuatan materi 
daring membuat saya 

sibuk  Setuju 

tidak adanya peraturan 

yang ketat 

6 
Maria 

Kurniawati Setuju   Setuju   

7 Hadi 

Setuju   Sangat Setuju 

kurangnya waktu persiapan 

karena mengejar deadline 
pembuatan materi 

8 Lina 

Setuju 

karena dikejar 

deadline tugas 
tambahan dari sekolah 

saat daring  Setuju 

waktu pembuatan materi 

yang mepet 

9 
Antonius 

Winarto Setuju   Ragu-Ragu   

10 
Petrus 

Susanto Setuju   Setuju 

adanya tugas tambahan dari 

sekolahan   

11 Margaretha Setuju ada tugas tambahan  Setuju   

12 Irma W 

Setuju 

kurangnya persiapan 

dalam daring sehingga 
sibuk menyiapkan 

konsep sebaik baiknya Setuju 

kurangnya waktu untuk 

persiapan pribadi karena 

menurut saya yang penting 
materi mengajar jadi 

dengan baik 

13 Yudhita 
Setuju 

beban pekerjaan yang 
banyak  Setuju deadline yang sangat mepet 

14 
Lia 

Setyowati Setuju   Setuju   

15 
Joko 

Prasetyo Setuju 

Karena terlalu sibuk 

bekerja Setuju 

Terlalu fokus dengan 

pemuatan materi mengajar 
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16 Irwan 

Setuju 

adanya keterbatasan 

mengajar membuat 

saya lebih fokus 
menyiapkan konsep 

mengajar Sangat Setuju   

17 
Dina ari 

puspita Setuju   Setuju 

Karena banyaknya deadline 

pembuatan materi 

18 
William 

Christopher 

Hariandja 
Sangat Setuju 

pekerjaan yang tidak 
bisa ditinngal lama  Sangat Setuju 

Karena malas berkegiatan 

dan waktu habis didepan 

laptop untuk membuat 
materi mengajar daring saja 

19 
Renita Tri 

Ekmawati Ragu-Ragu   Ragu-Ragu   

20 
Maria 
Edviana 

Dina W Tidak setuju 

Kebersihan harus 

diperhatikan dalam 

situasi apapun 

Sangat Tidak 

Setuju 

Kebersihan harus menjadi 

nomor satu 

 

Bagaimana kesan dan pesan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i selama mengajar melalui pembelajaran 

daring ? 

Kesan lumayan seru tiba2 harus mengajar secara daring sehingga harus meyiapkan materi khusus. 

Kesan saya banyak tantangan ketika mengajar daring 

Merasa hal yang baru namun menyenangkan 

Luar biasa 

Beban kerja bertambah 

Pekerjaan menjadi tambah banyak 

Pekerjaan bertambah 

Pembejaran dan sistem baru 

Pembelajaran melalui daring tidak ada kendala saat penyampaian materi dengan adanya daring inj 
membuat saya sebagai guru lebih kreatif dlm pembuatan materi  

Selama pembelajaran daring banyak tantangannya 

Senang, ada sesuatu yg baru, 

karena ada cara mengajar dengan media yang berbeda dengan pembelajaran daring 

Kesulitan karena anak anak kurang bisa memahami betul materi yang diberikan. Banyak anak yang 

tidak mengikuti daring 

Lebih senang karena ada sesuatu yg baru 

Sistem baru 

Kurang maksimal 

Baik tapi masih ada yang perlu diperbaiki 

Tidak begitu senang karena pembelajran tidak optimal 

Pemberian materi menjadi sangat terbatas, relasi timbal balik antara peserta didik dengan guru menjadi 
sangat kurang 

Kesan saya selama pembelajaran yaitu lebih membuat diri saya bersabar, karena hal yg paling rumit 

saat pembelajaran daring ketika menagih tugas siswa. 

mengesankan karena harus banyak belajar  
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Masalah apa yang sering muncul saat Bapak/ Ibu/ Saudara/ i saat melakukan pembelajaran 

daring ? 

Siswa tidak aktif/tidak muncul saat pelajaran. 

Kendala sinyal,anak kurang aktif 

Waktu dan jaringan internet 

Komunikasi dan signal 

Ramai 

Anak berada di luar berisik dan terkadang lupa mute 

Anak kurang aktif sehingga nilainya menurun 

Komunikasi 

sering kurangnya disiplin dan tertib masalah kehadiran siswa dan belum  bisa bertanggung jawab 
secara penuh ketika mengerjakan tugas  

Tidak semua siswa aktif 

Keaktivan siswa, terutama siswa yang betkendala di gawai,jaringan dan sejenisnya. 

anak - anak tidak mengikuti daring 

anak - anak kadang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran 

Susah sinyal 

Siswa tidak aktif bertanya 

Anak kurang perhatian 

kuota siswa terbatas, sehingga ada beberapa siswa yang tidak aktif 

koneksi peserta didik atau guru yang buruk 

anak yang kurang antusias dalam belajar 

Kendala sinyal, siswa yang mengikuti pembelajaran hanya sedikit, siswa cenderung tidak aktif  
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Bagaimana gejala yang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i rasakan ketika mengalami rasa stress atau 

jenuh saat mengajar menggunakan pembelajaran daring ? 

Ya flu, telat makan 

Tidak mood  

Mual, telat makan 

Ngantuk biasanya 

Maag kumat 

Pusing 

Maag kumat 

Pusing dan mual 

Saya merasakan hanya lelah pada nyeri otot pegel2 karena kuranv gerak saja  

Mata pedas dan pandangan kabur 

Kebetulan tidak stress....yang penting selalu berkomunikasi,berkolaborasi dan berbagi bersama 
teman- teman 

Capek 

pusing dan lelah 

Pusing 

Pegal – pegal 

Daya tahan tubuh lemah 

makan terus 

sakit kepala 

pusing dan bingung 

pusing dan telat mkan 
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Jika Bapak/ Ibu/ Saudara/ i merasa stress atau merasa jenuh saat pembelajaran daring, maka 

hal apa saja yang anda lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan rasa stress atau jenuh 

tersebut  ? 

Istirahat sejenak. 

Mencari info cara mengajar yang menyenangkan 

Menyiapkan materi selanjutnya 

Main game 

Istirahat yang cukup 

Istirahat 

Tidur yang cukup 

Refreshing 

Olah raga, bermain bersama keluarga, melukis dan pameran 

Mendengarkan music 

Olahraga 

main dan makan 

olahraga  

Ya. Dikerja membuat materi 

Pusing dan mual 

Berhenti sejenak 

makan dan jalan - jalan  

mencari tempat yang nyaman 

Mencoba hal baru untuk pembelajaran yg lebih menyenangkan, 

jalan-jalan untuk menghilangkan stres" 

Mendengarkan musik, refresing, dan menonton film.  
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Apa yang dilakukan oleh Sekolah untuk memfasilitasi anda dalam melakukan pembelajaran 

daring ? 

Paket data. 

Kuota 

Pulsa 

Wifi 

Pulsa 

Kuota 

Pulsa 

Pulsa 

Kuota internet dan kemendikbud 

Ruang dan peralatan, bantuan kuota 

Kuota,tool untuk mengajar, wifi  

Kuota 

Kuota 

Pulsa 

Biaya pulsa 

Pulsa, kuota 

Wifi 

Komputer sekolah, signal Wi-Fi 

wifi dan akun zoom 

Wifi, akun zoom, dan drawpad  
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HALAMAN HASIL PLAGIASI 
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