
 
 

PETUN JUK PEN GERJAAN  

 

1. Pada halaman berikut ini terdapat dua skala, yaitu skala I dan skala II, 

yang berisi beberapa pernyataan. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan 

satu tanggapan atas pernyataan tersebut dengan memberi tanda √√ pada 

kolom yang sudah disediakan. 

2. Tidak ada jawaban yang salah atau benar, Bapak/Ibu diminta untuk 

menjawab secara jujur sesuai dengan keadaan diri dan bukan berdasarkan 

atas apa yang Bapak/Ibu anggap baik. 

3. Perlu diketahui bahwa hasil jawaban ini akan kami rahasiakan dan tidak 

berpengaruh terhadap penilaian pihak sekolah terhadap Bapak/Ibu. 

4. Jika telah selesai, periksalah kembali jawaban Bapak/Ibu, pastikan semua 

pernyataan telah ditanggapi.  

 

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih 

 

SELAM AT M EN GERJAKAN  

ID EN T IT A S  
 

 

Usia   : …………………. 
Jenis Kelam in  : L / P * 
M asa Kerja  : …… Tahun 
* Coret yang tidak perlu 



SKALA I 
 

Berilah tanda √√ 
SS = Jika pernyataan yang ada sangat sering anda alami 
S = Jika pernyataan yang ada sering anda alami 
J = Jika pernyataan yang ada jarang anda alami 
TP = Jika pernyataan yang ada tidak pernah anda alami 
 

N o Pernyataan SS S J TP 

1 Tugas yang menumpuk membuat kepala saya 

pusing 

    

2 Saya merasa bangga dengan sekolah tempat saya 

mengajar 

    

3 Permasalahan di sekolah membuat saya kurang 

berselera makan 

    

4 Saya dapat tidur dengan nyenyak     

5 M enghadapi kenakalan siswa membuat saya 

jengkel 

    

6 Saya mengajar dengan semangat     

7 Banyak masalah di sekolah membuat tekanan 

darah saya menjadi naik 

    

8 Dalam mengajar konsentrasi saya tidak mudah 

terganggu 

    

9 Saya malas berangkat mengajar     

10 Kesehatan saya tetap prima selama mengajar di 

sekolah ini 

    

11 Banyak pekerjaan membuat saya mudah marah     

12 Saya tidak melakukan banyak kesalahan saat 

mengoreksi ulangan 

    

13 Banyak duduk waktu mengajar membuat punggung 

saya mudah sakit 

    

14 Saya merasa nyaman bergaul dengan rekan guru di 

sekolah 

    

15 Saya mudah menyalahkan orang lain     



N o Pernyataan SS S J TP 

16 Saya dapat tidur dengan nyenyak meskipun banyak 

masalah di sekolah 

    

17 Saya merasa bosan dengan sekolah saya mengajar     

18 Saya suka memberi pujian terhadap keberhasilan 

siswa  

    

19 Saat mengajar saya mengeluarkan banyak 

keringat dingin 

    

20 M enghadapi kemarahan orangtua siswa tidak 

membuat saya tegang 

    

21 Saya mudah berselisih paham dengan guru lain     

22 Fisik saya tetap bugar meskipun seharian 

mengajar 

    

23 Saya mudah lupa dengan materi yang ingin saya 

ajarkan pada siswa 

    

24 Banyaknya masalah di sekolah tidak membuat saya 

lari merokok berlebihan 

    

25 Permasalahan di sekolah membuat saya sakit diare     

26 Saya bahagia dengan pekerjaan yang saya lakukan     

27 Saya memarahi siswa yang melanggar peraturan di depan 
kelas 

    

28 Seharian memeriksa tugas siswa tidak membuat 

saya kelelahan 

    

29 Saya merasa tidak nyaman dengan sekolah tempat 

saya mengajar 

    

30 Saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan     

 

Berlanjut ke skala 2 
 
 

 



SKALA PERSEPSI TERHADAP KEBISIN GAN  SUARA PESAW AT UDARA 

 

Berilah tanda √√ 

SS = Jika pernyataan yang ada sangat sesuai dengan yang anda rasakan 

S = Jika pernyataan yang ada sesuai dengan yang anda rasakan 

TS = Jika pernyataan yang ada tidak sesuai dengan yang anda rasakan 

STS = Jika pernyataan yang ada sangat tidak sesuai dengan yang anda rasakan 

 

N o Pernyataan  SS S TS STS 

1 Saya menganggap hal yang wajar mendengarkan 

suara pesawat terbang karena lokasi sekolah 

memang dekat dengan bandara 

    

2 Saya merasa jengkel mendengar bunyi baling-

baling helikopter 

    

3 Setiap kali melihat pesawat terbang saya 

menjadi malas 

    

4 Saya bising mendengar bunyi pesawat terbang 

karena menggangu konsentrasi saya 

    

5 Suara pesawat udara tidak mengganggu 

kenyamanan saya dalam mengajar 

    

6 Saya ingin memaki pilot setiap kali mendengar 

bunyi pesawat terbang 

    

7 Hingga saat ini pendengaran saya tetap baik 

sehingga saya beranggapan suara pesawat 

terbang bukanlah hal yang menganggu 

    

8 Saya merasa mudah marah setelah ada pesawat 

terbang melintas 

    

9 M eskipun terganggu dengan suara pesawat 

terbang saya tetap mau berjabat tangan dengan 

pilot 

    

10 Saya bising mendengar bunyi pesawat terbang 

karena membuat saya menjadi mudah marah 

    

11 Saya senang bisa melihat pesawat udara 

meskipun suaranya keras 

    



N o Pernyataan  SS S TS STS 

12 Saya akan menuntut pihak bandara udara karena 

pendengaran saya rusak yang disebabkan suara 

pesawat udara 

    

13 M eskipun setiap hari mendengar suara pesawat 

terbang, prestasi siswa saya baik, hal ini 

membuat saya beranggapan bahwa suara pesawat 

udara yang hilir mudik bukanlah kebisingan  

    

14 Saya merasa cemas mendengar bunyi helikopter     

15 Saya bersedia mengunjungi bandara udara 

meskipun setiap hari melihat pesawat 

    

16 Saya berharap suatu hari bisa pindah dari 

sekolah ini karena tidak ingin mendengar suara 

bising pesawat terbang 

    

17 Saya merasa tidak terganggu dengan bunyi 

pesawat terbang  

    

18 Saya menutup telinga setiap kali mendengar 

suara pesawat udara 

    

19 Karena setiap hari mendengar suara pesawat 

udara  maka saya menganggap biasa suaranya 

    

20 Saya merasa gugup mendengar bunyi pesawat 

terbang 

    

21 Saya mencari tahu banyak hal tentang pesawat     

22 Saya berharap pihak sekolah memasang peredam 

suara di kelas sehingga tidak terganggu dengan 

kebisingan pesawat 

    

23 Saya rasa suara helikopter itu unik     

24 Saya melontarkan kata makian setiap kali 

pesawat udara melintas di atas sekolah 

    

25 Suara hilir mudik pesawat bukanlah kebisingan     

26 Saya tidak suka dengan sesuatu yang berkaitan 

dengan pesawat udara 

    

27 Suara pesawat terbang tidak membuat perilaku 

saya menjadi aneh 

    



N o Pernyataan  SS S TS STS 

28 Saya pikir suara pesawat terbang memekakkan 

telinga 

    

29 Saya menikmati bunyi pesawat terbang yang 

melintasi 

    

30 Saya tidak dapat bekerja dengan optimal meski 

mendengar suara pesawat terbang 
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