
Nama   : ………………………. 

Jenis Kelamin  : L / P  (lingkari yang dipilih) 

 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

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

sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan Anda 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 SERING 

S  : bila pernyataan tersebut SERING 

J  : bila pernyataan tersebut JARANG 

TP : bila pernyataan tersebut TIDAK PERNAH 

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, dan apapun jawaban yang Anda berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai raport Anda. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!!! 

  



NO PERNYATAAN SS S J TP

1. 
Bila bingung dengan materi yang diberikan, saya 
langsung bertanya pada guru. 

    

2. 
Guru sulit menerima alasan apapun jika muridnya 
tidak mengerjakan tugas. 

    

3. 
Di luar jam mengajar, guru mau membantu kesulitan 
pelajaran yang dihadapi muridnya. 

    

4. Guru lebih banyak mengkritik daripada memuji.     

5. 
Guru menempatkan diri sebagai teman diskusi ketika 
sedang mengajar. 

    

6. 
Guru kurang peduli dengan kesulitan murid dalam 
menghadapi pelajaran. 

    

7. 
Guru memperbolehkan jika ada murid yang meminta 
pengunduran waktu pengumpulan tugas. 

    

8. 
Bila memberikan perintah untuk mengerjakan 
sesuatu, guru jarang memberikan petunjuk yang jelas. 

    

9. 
Guru sering memberikan umpan balik untuk 
merangsang cara berpikir murid. 

    

10. Guru menjaga jarak dengan muridnya.     

11. 
Saya katakan terus terang jika cara mengajar guru 
kurang jelas. 

    

12. 
Bila kelas kami mendapat nilai ulangan buruk, guru 
lebih banyak menyalahkan kami. 

    

13. 
Guru mendukung kegiatan yang direncanakan murid 
baik secara moral/material. 

    

14. Menurut guru mendapat nilai jelek berarti bodoh.     

15. 
Pendapat yang saya sampaikan sering didengarkan 
guru 

    

16. 
Pertanyaan murid di luar yang diajarkan, tidak 
dijawab oleh guru. 

    

17. 
Guru mau mendengarkan bila ada murid yang 
mengeluh. 

    

18. 
Guru jarang membantu menyelesaikan konflik antar 
murid. 

    

19. Guru lebih banyak berperan sebagai atasan     

20. 
Guru hanya memperhatikan murid yang bernilai 
bagus saja. 

    

    
TERIMA KASIH ! 
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