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Angket / kuesioner
SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Bapak dan Ibu Guru
Di Tempat
Dengan hormat, saya selaku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik dari
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sedang
mengadakan penelitian skripsi dengan judul “ pengaruh lingkungan kerja, motivasi,
dan disiplin terhadap kinerja karyawan madrasah aliyah mashyudiyah giri” mohin
maaf sebelumnya apabila telah menyita sedikit waktu bekerja bapak dan ibu untuk
mengisi kuesioner ini.
Bapak dan ibu terpilih sebagai responden untuk memberikan pendapat
sebagai masukan guna mengetahui pengaruh lingkungan kerja, motivasi dan
disiplin terhadap kinerja guru madrasah aliyah mashyudiyah giri.
Dalam menjawab kuesioner yang saya berikan, mohon kepada bapak dan
ibu untuk memberikan jawaban yang sebenar- benarnya, sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya dan sesuai dengan yang dirasakan.
Adapun jawaban yang bapak dan ibu berikan tidak akan berpengaruh pada
diri bapak dan ibu karena penelitian dilakukan semata – mata untuk pegembangan
ilmu pengetahuan.
Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan data
yang responden berikan hal ini semata – mata untuk kepentingan penelitian ilmiah,
dimana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan. Demikian
disampaikan, atas partisipasi dan kerjasama bapak dan ibu, saya ucapkan terima
kasih.
Besar harapan saya, bapak dan ibu bersedia untuk mengisi kuesioner ini.
Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,

Dyah Ayu Nur Masitoh

A. DATA RESPONDEN
Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon bapak dan ibu mengisi
data berikut terlebih dahulu. ( jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan
secara rahasia).

Identitas Guru
Nama

: ..................................................................

Jenis Kelamin

: L / P ( Lingkari Yang Sesuai )

Umur

:

Pendidikan Terakhir

: SD/ SMP/SMA/S1/S2/S3

tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
1.

Responden diharapkan membaca terlebih dahulu diskripsi masing – masing
pertanyaan sebelum memberikan jawaban

2.

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan angka check (√)
pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia, hanya satu jawaban saja yang
dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

3.

pada masing – masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang
mengacu pada teknik skala likert, yaitu :
a.

Sangat Setuju

( SS)

=5

b.

Setuju

(S)

=4

c.

Ragu – Ragu

(RG)

=3

d.

Tidak Setuju

(TS)

=2

e.

Sangat Tidak Setuju (

STS)

=1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin
kerahasiannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya
dan subjektif mungkin.

Lingkungan Kerja (X1)
No

Pernyataan Responden Terhadap
Lingkungan Kerja

1

Penerangan yang ada di ruang kerja telah
sesuai dengan kebutuhan

2

Kondisi udara diruangan kerja memberikan
kenyamanan saya selama bekerja

3

Lingkungan kerja karyawan tenang dan
bebas dari suara bising
Fasilitas kerja yang tersedia saat ini sudah
cukup memadai untuk mendukung aktivitas
kerja

4

5

Alternatif Jawaban
SS

S

RR

TS

STS

Tata ruang yang sangat luas membuat saya
merasa nyaman

Motivasi Kerja (X2)
No
1
2
3

Pernyataan Responden Terhadap
Motivasi

Alternatif Jawaban
SS

S

RR

TS

STS

Saya memiliki kesempatan untuk kenaikan
jabatan
Memiliki
tangung
jawab
dalam
melaksanakan tugas
Rekan kerja mendorong saya agar bekerja
lebih baik

Disiplin Kerja ( X3 )
No

Pernyataan Responden Terhadap
Disiplin

1

Saya selalu mentaati ketentuan sekolah

2

Saya selalu menyelesaikan tugas dengan
tepat waktu pengumpulan

Alternatif Jawaban
SS

S

RR

TS

STS

3

4.
5.

Saya selalu mentaati standar operasioanl
prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh
sekolah dalam melaksanakan pekerjaan
saya selalu menggunakan pakaian rapi
sesuai dengan aturan sekolah
Dalam bergaul saya menjaga perilaku serta
norma yang berlaku

Kinerja Guru (Y)
No
1
2

3
4
5
6.

Pernyataan Responden Terhadap
Kinerja Guru
Dalam merencanakan tujuan pembelajaran,
saya memperhatikan kebutuhan siswa
Dalam perencanaan pembelajaran, saya
menentukan strategi dan metode belajar
yang sesuai dengan materi yang akan
diajarkan
Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap
pembelajaran
Saya memberi perhatian kepada beberapa
siswa saja
Saya melakukan evaluasi setelah melakukan
pembelajaran
Saya memanfaatkan media pembelajaran
dengan fasilitas yang diberikan oleh sekolah

Alternatif Jawaban
SS

S

RR

TS

STS

