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Lampiran 1 angket penelitian 

Pondidaha,  18  Agustus 2015 

Kepada Yth, Bapak/Ibu Guru 

Di-  

Tempat  

 

Dengan hormat!!!!!!!! 

 Dengan krendahan hati saya Wayan Siti Malihatin mahasiswa tingkat akhir 

IAIN Kendari, Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar pernyataan yang berkaitan 

dengan judul skripsi saya yaitu : Hubungan Stress Terhadap Kinerja Guru Di MAS 

Al-Muhajirin, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe. 

 Pengisin daftar pernyataan ini bertujuan untuk kepentingan akademis dan 

untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan skripsi, bukan untuk 

dipublikasikan serta tidk ada hubungannya atau akibatnya dengan pekerjaan dan 

karir bapak/ibu. Saya sangat mengharapkan bapak/ibu agar memberikan jawaban 

yang sejujurnya dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan. 

 Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan bapak/ibu saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

Hormat Saya 

 

 

Wayan Siti malihatin 

11010103041 
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DAFTAR PERNYATAAN 

 

A. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia, kemudian pilih  

jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Keterangan: 

Selalu   : SL 

Sering   : SR 

Kadang-kadang : KK 

Jarang    : J 

Tidak Pernah  :TP 

 

Contoh : 

No Pernyataan SL SR KK J TP 

1 Saya akan malas kesekolah jika harus 

berjalan kaki 

  √   

 

B. Identitas Responden 

Nama     : 

Jabatan/Status   : 

Bertugas sejak tahun  : 

 

C. Daftar Pernyataan Variabel X Stres 

No Pernyataan SL SR KK J TP 

1 Saya tertekan dengan beban kerja yang 

berlebihan 

     

2 Saya akan malas bekerja bila menging 

at beban kerja yang berat 

     

3 Saya mudah cemas apabila pekerjaan saya 

belum selesai 

     

4 Kurang cukupnya waktu dalam menyelesaikan 

tugas membuat saya tertekan dan banyak 

melakukan kesalahan 

     

5 Saya menjalankan tugas menjadi tidak epektif 

dengan adanya pengawasan yang buruk 

     

6 Saya menjadi tidak bersemangat menjalankan 

tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan 
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saya  

7 Saya kecewa dengan penilaian/evaluasi guru 

yang tidak sebanding 

     

8 Saya menjadi tidak konsentrasi dengan 

memiliki tanggung jawab lebih dari satu  

     

9 Tanggung jawab saya membuat saya banyak 

berfikir dan sangat kelelahan 

     

10 Tugas dan tanggung jawab saya kurang 

dihargai memicu emosi 

     

11 Saya tidak nyaman dalam bekerja dengan 

adanya konflik sesama rekan kerja 

     

12 Saya mudah tersinggung bila ada rekan kerja 

yang menegur saya 

     

13 Saya menjadi kurang bersemangat dalam 

bekerja mengingat gaji yang saya terima  

     

14 Saya khawatir dan terganggu dengan finansial 

yang kurang mensejahterakan keluarga saya 

     

15 Gaji yang saya terima tidak sesuai dengan 

tuntutan tugas membuat komunikasi renggang 

     

 

D. Daftar Pernyataan Variabel Y Kinerja Guru 

No Pernyataan SL SR KK J TP 

1 Saya membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran  

     

2 Saya membuat silabus pembelajaran      

3 Saya mempersiapkan segala sesuatu terkait 

dengan pembelajaran sebelum melakukan 

proses pembelajaran 

     

4 Saya menguasai materi ajar sebelum 

melakukan proses pembelajaran 

     

5 saya mencocokkan antara materi ajar dengan 

tujuan pembelajaran/indicator 

     

6 Saya menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat sesuai materi 

     

7 Strategi mengajar yang saya gunkan membuat 

siswa tambah semangat belajar 
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8 Saya memberikan tugas rumah siswa yang 

terkait dengan materi yang diajarkan 

     

9 Saya memberikan tugas pada siswa setiap 

selesai proses pembelajaran 

     

10 Saya menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif di kelas dalam mewujudkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan 

     

11 Saya memantau dan mengembangkan setiap 

kompetensi siswa 

     

12 Saya mengadakan tes evaluasi yang sesuai 

dengan materi ajar 

     

13 Saya mengadakan ulangn harian      

14 Saya mengadakan ulangn semester      

15 Siswa puas terhadap penilaian yang saya 

berikan 

     

 

 

 


