
Nomor   : 
SDN Gisikdrono : 
Usia   : 
Status Guru  :  Tetap / Tidak Tetap                                          (Lingkari salah 1) 
 
 
Dengan hormat, 

Disela-sela kesibukan Anda, perkenankanlah saya mohon kesediaan Anda 
untuk mengisi skala yang tersedia. Skala ini dibuat dalam rangka memenuhi 
kelengkapan dari penelitian yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar 
kesarjanaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Semua 
jawaban dan identitas Anda saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang Anda 
berikan hanya digunakan untuk penelitian. 

Hormat Saya, 
 
 

Agnes Setiyawati 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Skala ini terdiri dari 2, skala yang pertama berjumlah 24 dan skala yang kedua 
berjumlah 36. 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 
dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
S : SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS : TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 
6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 

mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret 
dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau 
yang baru. Contoh : SS S TS STS 

SS S TS STS 
7. Atas partisipasi dan kerja sama yang bak dari Anda, saya ucapkan terima kasih. 
 
 

#### Selamat Mengerjakan ####



 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya dengan sabar membimbing siswa yang nakal.     

2 Saya menyampaikan materi pelajaran tanpa 
memperhatikan apakah siswa telah memahami apa 
yang saya ajarkan. 

    

3 Nilai yang diperoleh siswa merupakan tolak ukur 
kemampuan saya dalam mengajar. 

    

4 Saya benci apabila tugas yang menjadi bagian saya 
dievaluasi dalam kelompok. 

    

5 Saya membuatkan ringkasan rumus pada pelajaran 
matematika agar siswa dapat lebih mudah 
mengerjakannya. 

    

6 Saya tetap memakai cara lama dalam mengajar 
meskipun hasilnya kurang efektif. 

    

7 Jika ragu-ragu dengan kemampuan yang saya miliki, 
saya tidak berani menyampaikan materi yang 
tergolong sulit bagi saya. 

    

8 Saya menetapkan target yang setinggi-tingginya 
tanpa memikirkan akibatnya. 

    

9 Dengan senang hati saya melayani anak yang 
nilainya kurang. 

    

10 Bagi saya nilai yang diperoleh siswa tidak penting 
asal siswa dapat naik kelas. 

    

11 Kritik yang saya dapatkan membuat saya bergairah 
untuk melakukan tugas berikutnya dengan lebih 
baik. 

    

12 Saran dari orang-orang hanya membuat saya 
semakin bingung. 

    

13 Pada pelajaran bahasa Indonesia, saya meminta 
siswa untuk bercerita agar tidak merasa bosan. 

    

14 Saya malas mengajar menggunakan buku-buku yang 
tergolong baru. 

    

15 Saya menganggap tugas yang terlalu mudah tidak 
akan membuat saya berkembang. 

    

16 Saya kurang peduli apakah siswa mampu 
mengerjakan soal-soal yang saya berikan. 

    

17 Pada materi pelajaran yang bersifat hafalan, saya 
membuat ringkasan saat menjelang ujian untuk 
mempermudah siswa dalam belajar. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

18 Saya mengabaikan siswa yang lambat dalam 
menangkap pelajaran. 

    

19 Saya senang mendapat saran dari teman kerja.     

20 Bagi saya tidak ada gunannya mengetahui kinerja 
saya. 

    

21 Saya memberikan ulangan dengan taraf kesulitan 
soal yang bervariasi supaya siswa mendapat nlai 
yang baik.  

    

22 Saya malas memberikan jam tambahan atau les.     

23 Saya mempertimbangkan resiko sebelum 
menyampaikan materi dengan cara atau metode yang 
baru. 

    

24 Saya berani mengajar siswa dengan kelas lebih 
tinggi, meskipun sebenarnya saya kurang mampu. 

    

Matur Nuwun 

 



 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Membantu siswa agar mengenali dirinya diyakini 
dapat menumbuhkan potensi siswa. 

    

2 Pendampingan guru tidak berpengaruh terhadap 
potensi siswa. 

    

3 Guru juga berperan penting dalam kemajuan 
siswanya. 

    

4 Siswa yang bodoh juga menjadi tanggung jawab 
orang tua. 

    

5 Pelajaran yang bersifat ketrampilan sama pentingnya 
dengan pelajaran yang bersifat pengetahuan. 

    

6 Guru tidak perlu memberi perhatian secara serius 
terhadap pelajaran yang bersifat ketrampilan. 

    

7 Membantu siswa agar mengenali dirinya adalah 
sesuatu yang menyenangkan. 

    

8 Percuma saja memberi perhatian karena belum tentu 
siswa akan merasa senang. 

    

9 Guru merasa senang jika dapat mendidik siswa 
hingga berhasil. 

    

10 Guru sebal ketika ada siswa yang ramai di kelas.     

11 Meskipun bersifat kertangkes, guru tetap menikmati 
dalam mengajarkannya. 

    

12 Guru terpaksa dalam memberi materi yang bersifat 
ketrampilan. 

    

13 Ketika ada siswa yang tidak bertanggungjawab 
terhadap tugasnya, saya akan memberi pengarahan. 

    

14 Saya tidak bereaksi apapun terhadap siswa yang 
nakal. 

    

15 Saya akan berusaha keras menyampaikan materi 
agar siswa menjadi pandai. 

    

16 Saya akan membiarkan begitu saja terhadap siswa 
yang memang bodoh. 

    

17 Saya akan memberi ketrampilan kepada siswa untuk 
mendukung prestasinya. 

    

18 Saya malas menyampaikan materi yang bersifat 
ketrampilan karena tidak terlalu penting. 

    

19 Prestasi siswa tidak lepas dari tanggungjawab 
seorang guru. 

    

BUKA HALAMANBERIKUTNYA 
 



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

20 Meskipun guru telah membimbing dengan baik, 
tetap saja siswa tidak dapat bertanggungjawab. 

    

21 Prestasi siswa lebih bergantung pada bagaimana 
guru dalam mengajar. 

    

22 Diyakini bahwa siswa dapat meraih prestasi tanpa 
bantuan dari guru. 

    

23 Selain materi pelajaran yang bersifat pengetahuan, 
materi-materi seperti kertangkes juga perlu diajarkan 
dengan baik. 

    

24 Percuma saja membantu siswa memiliki ketrampilan 
karena tidak berguna pada pengetahuan siswa. 

    

25 Guru senang jika siswanya dapat bertanggungjawab 
terhadap tugasnya. 

    

26 Membimbing siswa agar berkembang adalah hal 
yang menyebalkan. 

    

27 Guru tetap dapat menikmati dalam mengajar 
meskipun siswanya nakal. 

    

28 Guru mudah marah terhadap anak yang bodoh.     

29 Melihat siswa yang trampil adalah hal yang 
menyenangkan. 

    

30 Guru lebih senang mengajar materi yang bersifat 
ilmu pengetahuan daripada yang bersifat 
ketrampilan. 

    

31 Saya segera membimbing siswa jika ada siswa yang 
mengalami masalah. 

    

32 Saya akan biasa saja meskipun ada siswa yang tidak 
berkembang. 

    

33 Ketika ada siswa yang belum memahami materi, 
saya segera mengevaluasinya. 

    

34 Saya akan tinggal diam meskipun prestasi siswa 
menurun. 

    

35 Saya akan berusaha keras mengajarkan ketrampilan 
meskipun bukan sebagai ilmu pengetahuan. 

    

36 Saya enggan memberi perhatian secara serius dalam 
membantu siswa memiliki ketrampilan karena tidak 
berguna dalam kehidupan. 

    

Matur Nuwun 

 



 
ITEM SIKAP TERHADAP PROFESI KEGURUAN 

 

 

• Komponen-komponen sikap terdiri dari : 

a. Komponen kognitif. Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. 

b. Komponen afektif. Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu 

emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

c. Komponen konatif. Melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak 

terhadap obyek. 

 

• Profesi keguruan terdiri dari beberpa tugas seperti : 

a. Tenaga pembimbing, adalah tenaga kependidikan yang dengan keahliannya 

membimbing peserta didik agar mengenali dirinya, mengutuhkan 

perkembangan dirinya, agar mampu membuat pilihan yang tepat serta 

bertanggung jawab atas tujuan kegiatan serta proses pencapaiannya. 

b. Tenaga pengajar, adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya 

menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik baik yang bersifat 

akademis, semi akademis maupun yang bersifat ketrampilan. 

c. Tenaga pelatih atau instruktur latihan ketrampilan, adalah tenaga 

kependidikan yang secara bertahap serta sistematis melatih peserta didik 

untuk menguasai ketrampilan tertentu yang menjadi sasaran 

pembelajarannya. 

 



 

1. Komponen kognitif. Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. 

a. Tenaga pembimbing, adalah tenaga kependidikan yang dengan 

keahliannya membimbing peserta didik agar mengenali dirinya, 

mengutuhkan perkembangan dirinya, agar mampu membuat pilihan yang 

tepat serta bertanggung jawab atas tujuan kegiatan serta proses 

pencapaiannya. 

Favorabel  : 

1. Membantu siswa agar mengenali dirinya diyakini dapat menumbuhkan 

potensi siswa.           1 

2. Prestasi siswa tidak lepas dari tanggungjawab seorang guru.           19 

Unfavorabel  : 

1. Pendampingan guru tidak berpengaruh terhadap potensi siswa.      2 

2. Meskipun guru telah membimbing dengan baik, tetap saja siswa tidak 

dapat bertanggungjawab.        20 

 

b. Tenaga pengajar, adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya 

menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik baik yang bersifat 

akademis, semi akademis maupun yang bersifat ketrampilan. 

Favorabel  : 

1. Guru merupakan peranan penting dalam kemajuan siswanya.          3 

2. Prestasi siswa lebih bergantung pada bagaimana guru dalam mengajar.     

21 

Unfavorabel  : 

1. Siswa yang bodoh juga menjadi tanggung jawab orang tua.            4 

2. Diyakini bahwa siswa dapat meraih prestasi tanpa bantuan dari guru.       

22 



 

c. Tenaga pelatih atau instruktur latihan ketrampilan, adalah tenaga 

kependidikan yang secara bertahap serta sistematis melatih peserta didik 

untuk menguasai ketrampilan tertentu yang menjadi sasaran 

pembelajarannya. 

Favorabel  : 

1. Pelajaran yang bersifat ketrampilan sama pentingnya dengan pelajaran 

yang bersifat pengetahuan.      5 

2. Selain materi pelajaran yang bersifat pengetahuan, materi-materi seperti 

kertangkes juga perlu diajarkan dengan baik.           23 

Unfavorabel  : 

1. Guru tidak perlu memberi perhatian secara serius terhadap pelajaran 

yang bersifat ketrampilan.           6 

2. Percuma saja membantu siswa memiliki ketrampilan karena tidak 

berguna pada pengetahuan siswa.         24 

 

2. Komponen afektif. Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu 

emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

a. Tenaga pembimbing, adalah tenaga kependidikan yang dengan 

keahliannya membimbing peserta didik agar mengenali dirinya, 

mengutuhkan perkembangan dirinya, agar mampu membuat pilihan yang 

tepat serta bertanggung jawab atas tujuan kegiatan serta proses 

pencapaiannya. 

Favorabel  : 

1. Membantu siswa agar mengenali dirinya adalah sesuatu yang 

menyenangkan.        7 



2. Guru senang jika siswanya dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya.       

25 

 

Unfavorabel  : 

1. Percuma saja memberi perhatian karena belum tentu siswa akan merasa 

senang.         8 

2. Membimbing siswa agar berkembang adalah hal yang menyebalkan.         

26 

 

b. Tenaga pengajar, adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya 

menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik baik yang bersifat 

akademis, semi akademis maupun yang bersifat ketrampilan. 

Favorabel  : 

1. Guru merasa senang jika dapat mendidik siswa hingga berhasil.         9 

2. Guru tetap dapat menikmati dalam mengajar meskipun siswanya nakal.      

27 

Unfavorabel  : 

1. Guru sebal ketika ada siswa yang ramai di kelas.        10 

2. Guru mudah marah terhadap anak yang bodoh.          28 

 

c. Tenaga pelatih atau instruktur latihan ketrampilan, adalah tenaga 

kependidikan yang secara bertahap serta sistematis melatih peserta didik 

untuk menguasai ketrampilan tertentu yang menjadi sasaran 

pembelajarannya. 

Favorabel  : 

1. Meskipun bersifat kertangkes, guru tetap menikmati dalam 

mengajarkannya.      11 

2. Melihat siswa yang trampil adalah hal yang menyenangkan.       29 



Unfavorabel  : 

1. Guru terpaksa dalam memberi materi yang bersifat ketrampilan.        12 

2. Guru lebih senang mengajar materi yang bersifat ilmu pengetahuan 

daripada yang bersifat ketrampilan.        30 

 

3. Komponen konatif. Melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak 

terhadap obyek. 

a. Tenaga pembimbing, adalah tenaga kependidikan yang dengan 

keahliannya membimbing peserta didik agar mengenali dirinya, 

mengutuhkan perkembangan dirinya, agar mampu membuat pilihan yang 

tepat serta bertanggung jawab atas tujuan kegiatan serta proses 

pencapaiannya. 

Favorabel  : 

1. Ketika ada siswa yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, saya 

akan memberi pengarahan.          13 

2. Saya segera membimbing siswa jika ada siswa yang mengalami 

masalah.        31 

Unfavorabel  : 

1. Saya tidak bereaksi apapun terhadap siswa yang nakal.        14 

2. Saya akan biasa saja meskipun ada siswa yang tidak berkembang. 32 

 

b. Tenaga pengajar, adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya 

menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik baik yang bersifat 

akademis, semi akademis maupun yang bersifat ketrampilan. 

Favorabel  : 

1. Saya akan berusaha keras menyampaikan materi agar siswa menjadi 

pandai.   15 



2. Ketika ada siswa yang belum memahami materi, saya segera 

mengevaluasinya.    33 

Unfavorabel  : 

1. Saya akan membiarkan begitu saja terhadap siswa yang memang bodoh.       

16 

2. Saya akan tinggal diam meskipun prestasi siswa menurun.        34 

 

c. Tenaga pelatih atau instruktur latihan ketrampilan, adalah tenaga 

kependidikan yang secara bertahap serta sistematis melatih peserta didik 

untuk menguasai ketrampilan tertentu yang menjadi sasaran 

pembelajarannya. 

Favorabel  : 

1. Saya akan memberi ketrampilan kepada siswa untuk mendukung 

prestasinya.           17 

2. Saya akan berusaha keras mengajarkan ketrampilan meskipun bukan 

sebagai ilmu pengetahuan.         35 

Unfavorabel  : 

1. Saya malas menyampaikan materi yang bersifat ketrampilan karena 

tidak terlalu penting.            18 

2. Saya enggan memberi perhatian secara serius dalam membantu siswa 

memiliki ketrampilan karena tidak berguna dalam kehidupan.       36 



ITEM MOTIVASI BERPRESTASI 
 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi terhadap pekerjaan. 

Individu dengan motif berprestasi tinggi dengan kondisi ini akan merasa 

puas untuk mengerjakan tugas dengan hasil yang lebih baik. 

Favorabel  : 

1. Saya dengan sabar membimbing siswa yang nakal.     1 

2. Dengan senang hati saya melayani anak yang nilainya kurang.     9 

3. Pada materi pelajaran yang bersifat hafalan, saya membuat ringkasan saat 

menjelang ujian untuk mempermudah siswa dalam belajar.       17 

Unfavorabel  : 

1. Saya menyampaikan materi pelajaran tanpa memperhatikan apakah siswa 

telah memahami apa yang saya ajarkan.        2 

2. Bagi saya nilai yang diperoleh siswa tidak penting asal siswa dapat naik 

kelas.        10 

3. Saya mengabaikan siswa yang lambat dalam menangkap pelajaran.         18 

 

2. Memiliki kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik dari suatu 

pekerjaan. 

Individu dengan motivasi berprestasi tinggi bekerja lebih efisien setelah 

mendapat umpan balik. 

Favorabel  : 

1. Nilai yang diperoleh siswa merupakan tolak ukur kemampuan saya dalam 

mengajar.    3 

2. Kritik yang saya dapatkan membuat saya bergairah untuk melakukan tugas 

berikutnya dengan lebih baik.        11 

3. Saya senang mendapat saran dari teman kerja.        19 

 

 



Unfavorabel  : 

1. Saya benci apabila tugas yang menjadi bagian saya dievaluasi dalam 

kelompok.       4 

2. Saran dari orang-orang hanya membuat saya semakin bingung.        12 

3. Bagi saya tidak ada gunannya mengetahui kinerja saya.       20 

 

3. Inovatif. 

Individu dengan motif berprestasi tinggi sering mengerjakan sesuatu 

lebih baik termasuk mengerjakan secara berbeda dari sebelumnya, dan dengan 

cara yang lebih efisien. Dalam mencapai tujuan, individu dengan motivasi 

berprestasi tinggi akan menghindari rutinitas, mereka lebih suka mencari 

informasi untuk menemukan cara-cara yang lebih baik, cenderung selalu 

bergerak dari sesuatu yang telah mereka lakukan untuk mencari hal-hal yang 

lain. 

Favorabel  : 

1. Saya membuatkan ringkasan rumus pada pelajaran matematika agar siswa 

dapat lebih mudah mengerjakannya.     5 

2. Pada pelajaran bahasa Indonesia, saya meminta siswa untuk bercerita agar 

tidak merasa bosan.        13 

3. Saya memberikan ulangan dengan taraf kesulitan soal yang bervariasi 

supaya siswa mendapat nlai yang baik.        21 

Unfavorabel  : 

1. Saya tetap memakai cara lama dalam mengajar meskipun hasilnya kurang 

efektif.      6 

2. Saya malas mengajar menggunakan buku-buku yang tergolong baru.       14 

3. Saya malas memberikan jam tambahan atau les.       22 

 

 



4. Cenderung mengambil resiko yang “sedang”, dalam arti tindakan-

tindakannya sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya. 

Favorabel  : 

1. Jika ragu-ragu dengan kemampuan yang saya miliki, saya tidak berani 

menyampaikan materi yang tergolong sulit bagi saya.         7 

2. Saya menganggap tugas yang terlalu mudah tidak akan membuat saya 

berkembang.      15 

3. Saya mempertimbangkan resiko sebelum menyampaikan materi dengan 

cara atau metode yang baru.         23 

Unfavorabel  : 

1. Saya menetapkan target yang setinggi-tingginya tanpa memikirkan 

akibatnya.       8 

2. Saya kurang peduli apakah siswa mampu mengerjakan soal-soal yang saya 

berikan.        16 

3. Saya berani mengajar siswa dengan kelas lebih tinggi, meskipun 

sebenarnya saya kurang mampu.        24 
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