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1. Apabila di angkat menjadi Pegawai ASN PPPK anda bersedia di tempatkan di seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan pernyataan ini saya …. 
a. Sangat setuju 

b. Setuju 
c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
2. Motivasi saya menjadi ASN PPPK adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani 

masyarakat. Serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya 

terhadap motivasi tersebut …. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
3. Nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai 

tenaga honorer. Akan hal ini saya … 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

4. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran dari perasaan nasional yang penuh 

semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Terhadap pernyataan ini saya …. 
a. Sangat setuju 

b. Setuju 
c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

5. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa harus 

dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bagaimana menurut Anda …. 
a. Sangat setuju 

b. Setuju 
c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
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1. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar. Tetapi seorang pengajar belum tentu bisa 

mendidik. Pendapat Anda …. 
a. Sangat setuju 

b. Setuju 
c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
2. Sekolah selalu menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang 

valid untuk keperluan proses pendidikan. Menurut Anda …. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

3. Sekolah selalu melakukan studi banding terhadap kualitas pelayanan pesaing. Menurut 

Anda …. 
a. Sangat setuju 

b. Setuju 
c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

4. Sekolah selalu menggunakan informasi objektif sebagai dasar dalam proses 

pengambilan keputusan. Pendapat saya …. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 


