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INSTRUMEN PENELITIAN 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Siswa  : 
Kls / No. abs  :                   /  
Nama sklh  : 
Petunjuk pengisian 
 Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan ada 
empat pilihan jawaban, berikan tanda silang (X) pada pilihan yang kalian anggap 
paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri kalian. 
A. VARIABEL BEBAS ( X ) 

1. Saya mencari  informasi dunia kerja dengan cara mengakses internet 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

2. Saya membaca koran yang mengabarkan tentang informasi kerja 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

3. Saya mendapatkan informasi kerja di mading sekolah 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

4. Saya memperoleh informasi kerja dari konselor di sekolah saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

5. Saya mengikuti les privad  bahasa inggris di sekolah saya satu minggu 
dua kali 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

6. Di sekolah saya di adakan les privad matematika dan saya mengikutinya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

7. Pada jam istirahat di sekolah saya mendatangi konselor dan saya 
berkonsultasi tentang pilihan kerja saya  
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

8. Saya membaca buku yang menjelaskan  tentang cara-cara berkarir yang 
baik 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

9. Saya berusaha tidur  dengan teratur untuk  menjaga kondisi tubuh yang 
sehat dalam menghadapi aktifitas kerja 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

10. Saya pernah menjadi anggota atau pengurus osis di sekolah 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

11. Saya meminta bantuan kepada konselor di sekolah apabila  saya 
mengalami masalah dalam pilihan kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

12. Dengan adanya layanan informasi kerja di sekolah, saya dapat 
mempersiapkan kemampuan saya dalam mengatasi masalah pilihan 
kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

13. Setelah mendapatkan layanan informasi kerja dari konselor di sekolah, 
saya dapat menentukan pilihan kerja yang tepat untuk saya  
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

14. Bapak dan ibu memberikan dukungan dan persetujuan  terhadap pilihan 
kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

15. Dengan layanan informasi kerja di sekolah, dapat  membantu atau 
mengatasi kesulitan pilihan kerja yang saya  hadapi 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 



B. VAIABEL TERIKAT ( Y ) 
1. Bapak dan  ibu memberikan kebebasan terhadap pilihan kerja saya 

a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 
2. Pilihan pekerjaan saya sesuai dengan kemampuan bakat dan minat saya 

a. sYa  b. Sering c. Kadang-kadang  d. 
Tidak 

3. Saya selalu membicarakan tentang pilihan kerja kepada bapak ibu saya  
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

4. Saya hanya memilih satu pekerjaan yang saya sukai   
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

5. Setelah saya mendapatkan pembelajaran tentang pilihan kerja saya dari 
konselor di sekolah,saya merasa yakin terhadap pilihan kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

6. Saya merasa puas terhadap pilihan kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

7. Saran bapak  ibu  saya membuat saya lebih yakin terhadap pilihan kerja 
saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

8. Pilihan pekerjaaan saya sesuai dengan harapan bapak dan ibu saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

9. Saya merasa tenang terhadap hasil keputusan pilihan kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

10. Pada saat saya diberikan bimbingan kerja oleh konselor di sekolah,saya 
merasa optimis pada pilihan kerja saya 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

11. Saya memiliki keyakinan dalam hati  bahwa bekerja dapat meningkatkan 
kehidupan saya di masa depan 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

 
12. Saya selalu berserah diri kepada Allah SWT apa bila menghadapi suatu 

masalah dalam  bekerja 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

13. Saya berhati hati atau waspada di saat melakukan suatu pekerjaan 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

14. Saya tepat waktu setiap melakukan suatu pekerjaan 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 

15. Saya tidak mudah menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan 
a. Ya  b. Sering c. Kadang-kadang  d. Tidak 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


