
DAFTAR ANGKET  
 

 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pertanyaan di bawah dengan baik, kemudian beri tanda “√” 

pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda sebenarnya. 

2. Kejujuran anda sangat diharapkan karena dengan demikian turut 

membantu kemurnian penelitian ini. 

3. Jawaban anda tidak mempengaruhi prestasi belajar  anda di sekolah ini. 

4. Akhirnya atas bantuan dan partisipasi anda saya ucapkan terimakasih. 

 

B. Identitas Responden 

     1. Nama              :..…………………… 
     2. Jenis Kelamin :…………………….  
     3. Kelas  :……………………. 
 

 

Selamat Bekerja 

 

C. Pernyataan 
 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SS S TS STS 

1 Saya  menyusun jadwal pelajaran di rumah.     
2 Saya malas membuat perencanaan dalam 

belajar 
    

3 Saya  menyelesaikan tugas tumah tepat waktu     
4 Saya malas jika diperintahkan mengerjakan 

tugas rumah 
    

5 Saya menyusun bahan-bahan pelajaran supaya 
rapi 

    

6 Saya malas  menata ruangan belajar untuk 
menciptakan suasana nyaman, bersih dan indah  

    

7 Saya  berusaha untuk hadir tepat waktu     
8 Saya malas jika diperintah untuk mematuhi 

disiplin sekolah 
    

9 Saya melaksanakan tugas dengan baik, ketika 
dipercaya untuk memimpin kegiatan di sekolah 

    



 

10 Saya merasa disiplin yang diterapkan di 
sekolah hanya membatasi kebebasan saya saja  

    

11 Saya mempersiapkan diri sebelum mengikuti 
kegiatan belajar di kelas 

    

12 Saya malas jika diperintahkan untuk 
menyimpulkan pelajaran 

    

13 Saya mengatur ruangan belajar di rumah 
supaya menjadi kondusif 

    

14 Saya  membuat  rangkuman dan resume materi 
pelajaran setelah melaksanakan diskusi 

    

15 Saya mengembangkan media pembelajaran 
sendiri 

    

16 Saya enggan jika diminta untuk menggunakan 
media pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar untuk memperjelas pemahaman. 

    

17 Saya menggunakan media pembelajaran yang 
ada di sekolah 

    

18 Saya  mencari bahan pelajaran di buku lain 
ketika ada materi yang belum dipahami 

    

19 Saya membuat evaluasi terhadap kemampuan 
menyerap materi pelajaran 

    

20 Saya malas bertanya kepada guru walaupun 
materi yang disampaikan tidak dipahami 

    

21 Saya memanfaatkan laboratorium dalam upaya 
meningkatkan keterampilan 

    

22 Saya malas jika diperintah guru mencari bahan 
pelajaran di perpustakaan 

    

23 Saya menggunakan bahan-bahan yang tersedia 
di lingkungan sekitar untuk membuat alat 
Bantu dalam belajar 

    

24 Saya malas jika diajak teman untuk mengikuti 
kegiatan praktek 

    

25 Saya mengikuti kegiatan keterampilan yang 
diadakan disekolah untuk meningkatkan 
keterampilan 

    

26 Saya  malas jika diajak dalam kegiatan sekolah     
27 Saya melibatkan diri pada kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah 
    

28 Saya enggan memeriksakan pekerjaan rumah 
kepada guru 

    

29 Saya malas mengikuti kegiatan di sekolah     
30 Saya mengadakan latihan lanjutan dalam 

belajar dengan siswa lain 
    

31 Saya  mengikuti kegiatan diskusi     
32 Saya merasa kegiatan diskusi hanya 

membuang-buang waktu saja 
    



 

33 Saya mendengarkan dengan seksama ketika 
ada teman yang bertanya kepada guru 

    

34 Saya merasa hasil kerja kelompok dengan 
teman-teman masih kurang memuaskan 

    

35 Saya mengajak kawan untuk berdiskusi dalam 
membahas pelajaran yang kurang dipahami 

    

36 Saya benci dengan teman yang menurun 
prestasi belajarnya 

    

37 Saya memotivasi siswa yang menurun 
semangat belajarnya 

    

38 Saya malas memberi pujian kepada teman yang 
berhasil dalam belajar 

    

39 Saya mempergunakan bahasa yang santun 
ketika bertanya pada kegiatan diskusi 

    

40 Saya cemburu jika ada teman yang memiliki 
prestasi belajar lebih baik 
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