
 

 

 

 

LAMPIRAN I INSTRUMEN ANGKET 

 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu Guru Madrasah Aliyah DDI Labibia 

Di - 

      Tempat  

 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, instrumen penelitian yang terdiri dari sejumlah 

pernyataan diberikan kepada Bapak/Ibu.  

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu untuk mengisi seperangkat instrument penelitian ini sesuai dengan 

keadaan (kondisi) Bapak/Ibu masing-masing. Sebagai responden, Bapak/Ibu 

diminta untuk menilai sendiri, tidak diminta bagaimana seharusnya/sebaiknya atau 

bagaimana kebiasaan  orang lain. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan yang 

tersedia dijawab dengan jujur, sesuai dengan apa yang pernah dialami, dikerjakan 

serta sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan Bapak/Ibu selama bekerja sebagai guru di 

sekolah. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang paling sesuai dengan 

kecenderungan dan hatinurani. 

Perlu diketahui bahwa kami menjamin kerahasiaan informasi yang 

Bapak/Ibu berikan. Dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam instrument penelitian ini 

tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja Bapak/Ibu  

2. Data dan informasi dari studi ini hanya akan dilihat sebagai sebuah 

kumpulan pendapat dan keterangan dari Bapak/Ibu yang menjadi 

responden kami 

3. Data pribadi (nama, jenis kelamin, dll) tidak akan dicantumkan dalam 

laporan maupun digunakan untuk tujuan apapun selain untuk keperluan 

klarifikasi jawaban (bila ada yang kurang jelas) atau pengecekan ulang 

hanya jika diperlukan 

4. Kerahasiaan data dijamin peneliti 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih. 

        

Peneliti,  

 

 



 

 

 

 

Angket Organizational Based Self Esteem 

 

1. Saya dapat bergaul dengan rekan-rekan guru di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

2. Saya mendapat penerimaan yang baik di kalangan rekan-rekan guru di 

sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

3. Saya terkucilkan dari lingkungan pergaulan di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

4. Di sekolah, saya merasa seperti orang asing 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

5. Saya merasa nyaman bekerja sebagai guru di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

6. Lingkungan kerja saya sangat kondusif 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

7. Di sekolah, banyak guru yang memusuhi saya 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

8. Banyak guru yang ingin menggeser posisi saya di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

9. Di mata rekan-rekan guru, saya dipandang cakap dalam menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan di kantor 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

10. Kualitas kerja saya dapat diterima (diakui) dalam organisasi 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 



 

 

 

 

11. Saya mempunyai kecakapan yang mumpuni dalam mengajar 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

12. Saya mendapat teguran karena kualitas kerja yang rendah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

13. Keterampilan saya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

14. Di sekolah saya dipandang sebagai orang yang cukup penting 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

15. Pimpinan seringkali meminta pendapat saya sebelum mengambil keputusan 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

16. Saya sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di 

sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

17. Saya diberi jabatan strategis di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

18. Saya cukup dihargai di kalangan teman-teman guru 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

19. Sekolah memberi ruang bagi saya untuk meningkatkan kompetensi di bidang 

keilmuan  

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

20. Saya dapat mengikuti perkembangan keilmuan di bidang studi yang saya 

pegang 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 



 

 

 

 

21. Saya dapat mengembangkan kreativitas dalam bekerja 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

22. Saya dapat beradaptasi dengan perkembangan IT di bidang kerja 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Angket Etos kerja 

 

1. Saya mematuhi etika profesi sebagai guru 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

2. Saya selalu ramah dalam berkomunikasi dengan siswa maupun dengan rekan 

guru 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

3. Saya sopan dalam melakukan komunikasi dengan rekan kerja 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

4. Saya berpakaian rapi sesuai aturan di sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

5. Saya mengeluh jika ada tambahan pekerjaan dari sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

6. Saya suka menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

7. Saya tidak tepat waktu dalam menyelesaikan laporan kerja 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

8. Saya sering membangkang terhadap instruksi atasan yang menurut saya tidak 

sesuai  

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

9. Saya Terbuka dalam menerima saran dan kritik dari rekan kerja atapun atasan 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

10. Saya selalu mematuhi aturan organisasi sekolah 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 



 

 

 

 

 

11. Saya masuk kantor tepat waktu  

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

12. Memanfaatkan waktu kerja secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaan 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

13. Saya tidak meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan tuntas 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

14. Saya meninggalkan kantor pada jam kerja  

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

15. Saya pulang kerja tepat waktu 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

16. Saya tidak keberatan membantu rekan kerja saat dia mengalami masalah atau 

kesulitan dalam pekerjaannya 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

17. Ada rasa penyesalan ketika saya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan saya 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

18. Saya berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengajar 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

19. Pekerjaan dilakukan dengan hati-hati dan teliti 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

20. Pekerjaan dilakukan sekedar untuk memenuhi kewajiban  

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

 



 

 

 

 

21. Saya menghayati pekerjaan saya sebagai sebuah pengabdian 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

22. Saya bekerja dengan baik meskipun tidak diawasi 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

23. Saya berinisiatif melakukan pekerjaan tanpa harus menunggu instruksi 

pimpinan 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

24. Keberatan meluangkan waktu untuk lembur menyelesaikan pekerjaan yang 

harus diselesaikan secepatnya 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

25. Pekerjaan dilakukan dengan mengharapkan hasil yang optimal 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

26. Dalam meningkatkan prestasi kerja, saya berkompetisi dengan rekan kerja 

sesuai dengan norma yang berlaku. 

a. Sangat setuju c. Netral   e. Sangat tidak setuju 

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

 

=== selamat bekerja === 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

KANTOR MADRASAH ALIYAH DDI LABIBIA 

 

 

GEDUNG KBM MADRASAH ALIYAH DDI LABIBIA 



 

 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

RUANG PERPUSTAKAAN MA DDI LABIBIA 

 

 

RUANG KOMPUTER MA DDI LABIBIA 



 

 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

 

KOLEKSI PIALA MADRASAH ALIYAH DDI LABIBIA 

 

 

DOKUMENTASI PENELITI BERSAMA KEPALA SEKOLAH  

MA DDI LABIBIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


