
PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pada pernyataan ini tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban 

adalah benar jika diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan Anda. 

3. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 

memberi tanda silang (X). Pilihan jawaban yang tersedia sebanyak empat 

buah, yaitu: 

SS  : bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI 

S  : bila pernyataan tersebut SESUAI 

TS  : bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI 

STS  : bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 

4. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan ingin 

mengganti dengan jawaban lain, maka Anda dapat langsung mencoret 

jawaban tersebut dengan memberikan tanda dua garis horizontal (=) dan 

mengganti dengan jawaban yang baru. 

5. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua.  

6. Kerahasiaan Anda terjamin, apapun jawaban Anda tidak akan mempengaruhi 

nilai raport Anda. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!!! 

 

 
 



 
NO PERNYATAAN SS S TS STS

1. 
Guru mau mendengarkan keluh kesah siswa bila 
ada masalah. 

    

2. 
Guru jarang memberi dorongan semangat ketika 
saya malas belajar. 

    

3. 
Guru mengusahakan beasiswa bagi siswa yang 
kurang mampu. 

    

4. 
Guru tidak mau tahu mengenai permasalahan 
yang saya jumpai dalam belajar. 

    

5. 
Informasi tentang buku acuan yang baik untuk 
mendukung materi pelajaran selalu 
diberitahukan oleh guru di awal pelajaran. 

    

6. 
Guru malas memberikan tambahan pelajaran 
untuk siswa yang kurang berprestasi. 

    

7. 
Guru sering mendorong siswanya untuk 
berpendapat. 

    

8. 
Ketika mendapat nilai jelek, guru nampak 
sangat meremehkan saya. 

    

9. 
Walaupun ide saya bagus, saya jarang 
mendapatkan tanggapan serius dari guru. 

    

10. 
Guru bersedia menerima murid-murid yang 
ingin berkonsultasi tentang masalah yang 
sedang dihadapi. 

    

11. 
Guru akan memberikan penjelasan sedetail 
mungkin terhadap pelajaran yang belum 
dimengerti murid. 

    

12. 
Bila menghadapi lomba antar sekolah, siswa 
kurang mendapatkan bekal pengetahuan yang 
cukup. 

    

13. 
Guru sering membanding-bandingkan muridnya 
yang pandai dan yang kurang pandai. 

    

14. 
Teman-teman menunjukkan simpati ketika saya 
mendapatkan kesulitan. 

    

15. Teman-teman meremehkan kemampuan saya.     

16. 
Teman-teman siap membantu jika ada kesulitan 
yang saya hadapi di kelas. 

    

17. 
Teman-teman tidak mau menjelaskan materi 
pelajaran bila materi pelajaran saya tertinggal. 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS

18. 
Bila saya harus meninggalkan kelas karena 
suatu hal, teman saya memberitahu bila ada 
pengumuman penting yang disampaikan guru. 

    

19. 
Teman saya yang memiliki komputer tidak mau 
meminjami teman lainnya yang tidak memiliki 
komputer jika sedang ada tugas komputer. 

    

20. 
Teman-teman mengucapkan selamat kepada 
siapa saja yang mendapatkan nilai terbaik di 
kelas. 

    

21. 
Kakak kelas bersikap acuh tak acuh ketika saat 
saya ingin bertanya. 

    

22. 
Ketika dimarahi oleh guru, teman-teman sering 
menghibur saya. 

    

23. 
Teman-teman sering menyangsikan kemampuan 
saya bila ingin mencoba hal baru. 

    

24. 
Jika saya tidak memiliki buku yang diperlukan 
dalam belajar, teman-teman siap meminjami. 

    

25. 
Jika alat tulis saya tertinggal di rumah, teman 
saya menolak untuk meminjamkan alat tulisnya. 

    

26. 
Kakak kelas dan adik kelas memberi semangat 
pada setiap kegiatan yang kami adakan. 

    

27. 
Bila ada kesulitan yang dihadapi di sekolah, 
saya berusaha sendiri karena teman-teman tidak 
peduli. 

    

 
 

TERIMA KASIH ! 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS

1. 
Saya berusaha untuk memperhatikan setiap 
pelajaran yang diberikan di kelas. 

    

2. 
Saya belajar di sekolah untuk mengisi kegiatan 
sehari-hari. 

    

3. 
Kritikan yang membangun dari guru membakar 
semangat saya untuk lebih maju. 

    

4. Saya bosan jika harus belajar setiap hari.     

5. 
Saya belajar tekun agar mendapatkan nilai yang 
memuaskan. 

    

6. 
Saya malas mempelajari materi pelajaran yang 
sudah saya pahami. 

    

7. 
Jika ada tugas yang dirasa sulit, saya bekerjasama 
dengan teman-teman untuk menyelesaikannya 
bersama. 

    

8. Saya hanya belajar jika ada ulangan.     

9. 
Saya tetap berkonsentrasi memperhatikan 
pelajaran walau ada teman yang mengajak 
ngobrol. 

    

10. 
Tugas yang terlampau banyak dari guru membuat 
saya malas mengerjakannya. 

    

11. 
Saya mau mengikuti les tambahan agar lebih 
memahami materi pelajaran yang belum 
dimengerti. 

    

12. 
Saya mudah terpengaruh teman untuk tidak 
mengerjakan tugas sekolah. 

    

13. 
Meskipun banyak kegiatan yang saya jalani, saya 
tetap menyempatkan belajar. 

    

14. 
Saya mengulang kembali pelajaran sekolah di 
rumah agar orang tua tidak marah. 

    

15. 
Saya bersemangat datang ke sekolah tepat waktu 
setiap harinya. 

    

16. 
Saya lebih suka menyalin pekerjaan teman 
daripada mengerjakan sendiri. 

    

17. 
Saya sering berdiskusi dengan teman tentang 
materi pelajaran di sekolah agar lebih mudah 
dipahami. 

    

18. 
Saya hanya belajar jika ada teman yang mengajak 
belajar bersama. 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS

19. 
Saya tetap datang mengikuti kegiatan ekstra 
kurikuler sekolah meskipun hujan. 

    

20. 
Saya senang terlibat aktif dalam tanya jawab di 
kelas. 

    

21. 
Saya jarang mengulangi kembali materi pelajaran 
yang telah disampaikan di sekolah. 

    

22. 
Saya akan berjuang untuk menjadi juara kelas agar 
orang tua merasa bangga. 

    

23. Saya lebih suka menonton TV daripada belajar.     

24. 
Saya jarang mengumpulkan tugas yang diberikan 
guru. 

    

25. 
Saya segera mengerjakan tugas yang 
diinstruksikan guru agar dapat selesai tepat waktu. 

    

 
 
 

TERIMA KASIH ! 
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