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NAMA : ________________________________________________, KELAS : _________________________________

Petunjuk :

1. Dibawah ini bukan alat tes, tetapi angket yang berisi tentang berbagai masalah yang sering dihadapi siswa.

2. Jawaban Anda sangat bermanfaat  untuk membantu keberhasilan  belajar di sekolah ini

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda  saat ini, dengan cara memberikan tanda  ( √ ) 

     pada kolom  YA atau TIDAK 

4. Jawaban Anda akan kami rahasiakan, untuk itu jawablah dengan sungguh-sungguh.

5. Selamat mengerjakan

NO P E R N Y A T A A N YA TIDAK

1 Saya belum bersungguh-sungguh beribadah pada Tuhan YME

2 Kadang-kadang perbuatan saya tidak sesuai dengan yang diucapkan

3 Saya kadang lupa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan YME

4 Saya merasa pernah menyontek pada waktu ulangan

5 Saya lebih senang budaya luar (asing) daripada budaya Indonesia

6 Saya merasa kurang memiliki rasa tanggung jawab

7 Saya gampang marah tanpa tahu penyebabnya

8 Saya merasa rendah diri

9 Saya merasa malu dengan kondisi fisik (jasmani) yang dimiliki

10 Saya merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua

11 Saya belum tahu cara menjaga kesehatan yang baik dan benar

12 Saya belum tahu tentang potensi diri saya sendiri

13 Saya sering mengalami sakit / alergi

14 Saya belum memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki

15 Orang tua saya tidak mempunyai penghasilan tetap

16 Saya merasa kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain

17 Saya belum mengenal jati diri saya yang sebenarnya

18 Saya belum tahu perubahan apa saja yang terjadi pada masa remaja

19 Saya belum terbiasa disiplin dalam kehidupan

20 Saya belum tahu cara menjadi pribadi mandiri

21 Pemahaman saya masih sedikit  tentang bahaya atau dampak rokok

22 Kata maaf, tolong dan terimakasih kadang lupa saya ucapkan dalam pergaulan

23 Saya merasa malu untuk berinteraksi dengan para guru dan karyawan di sekolah

24 Saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru saya (guru, fasilitas, prestasi, dll)

25 Saya merasa sulit bergaul/kaku dengan teman-teman di sekolah

26 Saya ingin  menyelesaikan  masalah dengan teman bermain

27 Saya belum banyak teman atau sahabat

28 Saya belum tahu tentang bullying dan cara mensikapinya

29 Saya sering lupa waktu ketika bermain/membuka medsos (fb, wa, dll)

30 Saya merasa malu jika bergaul dengan teman yang beda jenis kelamin

31 Saya jarang bermain/berteman di lingkungan tempat saya tinggal

32 Orang tua saya tidak peduli dengan kegiatan belajar saya

33 Saya masih kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu

34 Saya merasa tidak disiplin kalau belajar di rumah sendiri

35 Saya belajarnya jika akan ada ulangan atau ujian saja

36 Saya belajar di rumah kalau disuruh/diperintah orang tua

37 Saya sering menunda-nunda pekerjaan sekolah

38 Saya belum tahu cara meraih prestasi di sekolah

39 Saya selalu malas untuk belajar

40 Saya belum terbiasa belajar kelompok, biasanya saya selalu belajar sendiri

41 Saya belum paham cara yang baik belajar di sekolah baru (SMP/MTs)

42 Saya belum ada teman yang cocok untuk belajar bersama

43 Saya belum tahu cara memperoleh bantuan pendidikan (beasiswa)

44 Saya terpaksa harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup

45 Saya merasa bingung memilih kegiatan esktrakurikuler di sekolah

46 Saya merasa pesimis bisa naik kelas

47 Saya belum mempunyai cita-cita yang pasti

48 Saya belum banyak tahu tentang jenis-jenis pekerjaan di masyakarat

49 Saya belum tahu tentang osis dan kegiatannya

50 saya merasa belum paham hubungan antara hobi, bakat, minat dan kemampuan

ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK ( KELAS 7 )
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