
DAFTAR ANGKET 

 

A. Petunjuk Pengisian 

 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada jawaban yang 

menurut anda tepat dan benar. 

2. Pertanyaan di bawah ini tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar anda di sekolah ini. 

3. Atas jawaban yang anda berikan diucapkan terima kasih. 

 

B. Identitas Responden : 

 

1. Nama :………………… 

 

2. Alamat :………………… 

 

C. Pernyataan  

 
  

No 
 

Pernyataan Jawaban 

B S 

1 Jika ada teman yang sedang bertanya kepada guru 

maka perlu didengarkan 

  

2 Pendapat orang lain tidak perlu didengarkan karena 

banyak salahnya, yang benar adalah pendapat diri 

sendiri 

  

3 Perasaan malu untuk bertanya dapat menganggu 

kesulitan dalam belajar 

  

4 Pergaulan tidak perlu dibina dengan teman yang 

tidak sekelas 

  

5 Bila melihat  teman menangis saya ikut terharu.   

6 Jika tidak ada ulangan tidak perlu belajar   

7 Peringkat 10 besar setiap semester harus diraih   

8 Jika ada ujian disitulah saatnya untuk belajar serius.   

9 Jika ada teman yang mengalami musibah 

selayaknya dibantu. 

  

10 Karena prestasi belajar buruk, saya malas berusaha 

untuk belajar serius 

  

11 Bila bertemu dengan guru wajib disapa.   

12 Menyontek saat ujian sangat mengasyikkan.   



13 Dari ekspresi wajah seseorang  dapat diketahui 

apakah ia sedang emosi 

  

14 Mengerjakan tugas dengan berdiskusi dengan teman 

merupakan pekerjaan sia-sia. 

  

15 Bila sedang marah maka badan menjadi gemetar.   

16 Keluh kesan teman tidak perlu didengarkan.   

17 Target dalam belajar harus dipersiapkan   

18 Saya merasa banyak kekurangan dibandingkan 

dengan orang lain 

  

19 Saat saya marah, saya tidak pernah  membanting 

barang-barang yang ada di sekitar saya 

  

20 Melihat berita bencana di TV, saya merasa biasa-

biasa saja. 

  

21 Pada hari pertama masuk sekolah hendaknya  dapat 

cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 

  

22 Ejekan teman perlu dibalas   

23 Saya tahu kalau saya sedang cemas.   

24 Kegiatan sosial tidak perlu diikuti  karena tidak 

pernah diberi  penilaian baik dari orang tua, guru, 

teman-teman maupun masyarakat. 

  

25 Walaupun dalam suasana yang menegangkan, saya 

tetap bisa berfikir dengan tenang 

  

26 Saya tidak merasa takut melihat film yang penuh 

kekerasan di TV 

  

27 Kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah menarik 

untuk diikuti 

  

28 Malas membantu urusan orang tua karena saya 

sibuk dengan urusan sendiri 

  

29 Saya sangat sedih bila kehilangan barang 

kesayangan saya 

  

30 Bila memasuki lingkungan baru, saya merasa  harus 

memakai sepatu dan tas baru juga 

  

31 Saya  disukai oleh teman saya   

32 Saya tetap gugup dalam mengerjakan soal ulangan 

meskipun saya sudah belajar 

  

33 Saya maklum bila keinginan saya tidak terpenuhi   

34 Saya tidak mampu menahan kepuasan pribadi demi 

sesuatu yang lebih besar 

  



35 Saya merasa cemas bila saya tidak belajar untuk 

ulangan 

  

36 Saya merasa jenuh mendengarkan keluh kesah 

teman saya 

  

37 Saya tahu kalau saya sedang sedih   

38 Saya paling malas untuk  berusaha mendapat nilai-

nilai yang terbaik di antara teman-teman sekelas. 

  

39 Saya bertekad mencapai target belajar yang sudah 

saya tetapkan 

  

40 Saya merasa sulit memahami pemikiran orang lain 

yang berbeda pemikiran dengan saya. 

  

41 Saya selalu berkonsentrasi mendengarkan 

penjelasan guru di kelas 

  

42 Saya menyadari kelebihan  saya di sekolah dan 

berusaha menunjukkan kepada teman. 

  

43 Saya selalu belajar sesuai dengan jadwal yang telah 

saya susun 

  

44 Saya merasa kesulitan mengajak bermain teman 

yang baru saya kenal 

  

45 Jika orang tua mengecewakan saya, saya tidak akan 

mengurung diri dalam kamar dan melakukan aksi 

diam. 

  

46 Saya tidak mempunyai target yang tinggi dalam 

belajar. 

  

47 Saya dapat menerima pikiran orang lain meskipun 

berbeda dengan pemikiran saya. 

  

48 Saya enggan membantu teman saya yang sedang 

dalam kesusahan. 

  

49 Saya akan ikut prihatin bila ada teman yang terkena 

musibah 

  

50 Saya merasa kecewa bila teman saya berprestasi.   

 


