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LAMPIRAN 1 

 

Angket Uji Coba Variabel X  (Pemberian Reward dan Punishment) 

Nama  : ……………………………….. 

Kelas  : ……………………………….. 

SD  : ……………………………….. 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Isilah identitas terlebih dahulu. 

2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia di angket. 

3. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia. 

Keterangan : 

SIMBOL KEPANJANGAN ARTI  

SS Sangat Setuju Dipilih jika anda sangat setuju 

dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam 

angket sangat di setujui oleh anda. 

 

S Setuju Dipilih jika anda setuju dengan  

pernyataan  yang  

ada dalam  angket /pernyataan yang 

ada dalam angket di setujui oleh 

anda. 

 

CS Cukup Setuju Dipilih jika anda cukup setuju saja 

dengan pernyataan yang ada dalam 

anket/pernyataan yang ada dalam 

angket mendapat kategori cukup 

setuju saja menurut anda. 

 

TS Tidak Setuju Dipilih jika anda hanya tidak setuju 

saja dengan pernyataan yang ada 

dalam anket/pernyataan yang ada 

dalam angket mendapat kategori 

hanya tidak setuju saja menurut 

anda. 

 

STS Sangat Tidak 

Setuju 

Dipilih jika anda sangat tidak setuju 

dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam 

angket sangat tidak di setjui oleh 

anda. 
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NO Peryataan SS S CS TS STS 

1 Saya senang dipuji dengan pujian yang 

baik seperti“bagus sekali”, “kamu 

pintar!”. 

     

2 Jika saya selalu mendapatkan bentakan-

bentakan dari guru, maka dalam diri 

saya akan timbul kemalasan untuk 

belajar. 

     

3 Jika guru langsung melapor siswa yang 

nakal kepada orang tua mereka, maka 

saya tertarik menjadi siswa yang nakal. 

     

4 Karena menurut saya hukuman dapat 

mengatasi perbuatan yang kurang baik, 

saya akan meminta guru untuk 

menerapkan hukuman agar saya dan 

teman-teman tidak berbuat yang kurang 

baik. 

     

5 Saya bangga jika mendaptkan hukuman.      

6 Saya senang ketika mendapatkan 

hadiah, saya akan berusaha menjadi 

lebih baik lagi agar bisa mendapatkan 

hadiah lagi. 

     

7 Saya senang diberi pujian dengan 

tulisan-tulisan yang baik di buku siswa 

seperti hebat!, semangat!, bagus!, rapih! 

Karena mengerjakan soal dengan baik. 

     

8 Ketika saya nakal dan mendapatkan 

hukuman, maka saya akan menjadi anak 

yang baik. 

     

9 Saya tidak senang dengan hadiah seperti 

5 buku tulis, seperangkat alat tulis 

sekolah,seperangkat alat menggambar, 

jam tangan. 

     

10 Saya akan malu jika saya mendapat 

hukuman berdiri didepan kelas. 

     

11 Saya mau belajar jika diberi hadiah.      

12 Saya tidak akan memajang  tanda 

hukuman seperti sertifikat siswa 

terbandel yang diberikan oleh guru 

dirumah saya. 

     

13 Saya senang ketika mendapatkan 

simbol-simbil seperti murung atau 

silang yang diberikan oleh guru ketika 

saya menajawab dengan salah. 
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No Pernyataan SS S CS TS STS 

14 Saya tidak senang dengan tulisan-tulisan 

yang baik seperti pintar!, hebat!, 

semangat!. 

     

15 Saya tidak ingin di berikan kata-kata 

seperti siswa terbandel di kelas. 

     

16 Ketika mendapatkan hukuman, saya 

akan berusaha untuk tidak mengulangi 

perilaku buruk saya agar tidak di hukum 

lagi. 

     

17 Saya senang jika saya dido’akan 

seperti“semoga Allah memberikan 

kemudahan dalam belajaruntukmu”, 

“semoga masa depanmu 

cemerlang”, “saya harap kamu akan 

mendapatkan kesuksesan dimasa yang 

akan datang”. 

     

18 Saya senang jika saya diberi sentuhan 

hangat seperti ditepuk pundaknya ketika 

maju ke depan, tos dengan guru karena 

menjawab dengan benar. 

     

19 Saya bangga jika mendapatkan hadiah.      

20 Saya senang jika guru selalu tersenyum 

kepada saya. 

     

21 Dalam setiap bulannya siswa 

mendapatkan sertifikat prestasi seperti 

sertifikat juara mingguan, sertifikat 

tanda jasa untul siswa yg memiliki 

perilaku baik dan nilai baik dari 

gurunya. 

     

22 Siswa yang memiliki perilaku baik 

sering mendapatkan hadiah atau benda-

benda seperti pensil warna, raut pensil 

dari gurunya. 

     

23 Siswa mendapatkan hukuman berlari 

sepuluh kali dibawah terik matahari dari 

guru nya karena bermain saat 

pembelajaran. 

     

24 Saya ingin menjadi anak yg nakal agar 

saya mendapat hukuman. 

     

25 Saya mendapat hukuman dengan 

menghafal pelajaran. 

     

26 Saya tidak ingin mendapat hukuman 

dengan diberi tugas tambahan. 
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NO Pernyataan SS S CS TS STS 

27 Saya akan senang, jika nama saya 

terpampang di papan prestasi. 

     

28 Saya akan sedih jika nama saya 

terpampang di papan hukuman. 

     

29 Saya sering mendapat hukuman dengan 

teman-teman saya. 

     

30 Saya sering mendapat hadiah dengan 

teman-teman saya. 

     

31 Guru memberikan pujian perbaikan pada 

saat saya kurang sempurna dalam menjawab 

pertanyaan. 

     

32 Guru teteap memberikan nilai keaktifan saat 

saya mengerjakan soal kedepan. 
     

33 Saya diperintahkan untuk 

membersihkan kelas ketika saya tidak 

tertib di kelas. 

     

34 Guru memberikan hukuman berupa 

hafalan ketika saya tidak bisa menjawab 

pertanyaan yang di berikan oleh guru 

saya. 

     

35 Guru menepuk pundak saya ketika saya 

selesai maju ke depan. 

     

36 Guru memberikan senyuman ketika saya 

bisa mengerjakan soal dengan cepat. 

     

37 Saat nilai saya bagus, guru memberikan 

kegiatan yang sangat menyenangkan. 

     

38 Guru langsung memuji saya ketika saya 

mengajukan pertanyaan pada saat 

pembelajaran. 

     

39 Saya diberi hukuman ketika tidak 

mengerjakan PR. 

     

40 Saya di hukum lari sebanyak 10 kali 

ketika saya bercanda di kelas. 

     

41 Ekspresi wajah bu guru berubah 

menjadi seram ketika saya berisik 

dikelas. 

     

42 Saya tidak tekun dalam belajar.      

 

 

 

 



62 
 

 
 

Lampiran 2 

Angket Uji Coba Variabel  Y (Motivasi Belajar Siswa) 

 

Nama  : …………………………….. 

Kelas : …………………………….. 

SD  : …………………………….. 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Isilah identitas terlebih dahulu. 

2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia di angket. 

3. Berilah tanda( √ ) pada salah satu jawaban  yang tersedia. 

Keterangan : 

SIMBOL KEPANJANGAN ARTI 

SS Sangat Setuju Dipilih jika anda sangat setuju dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

sangat di setujui oleh anda. 

S Setuju Dipilih jika anda hanya setuju saja dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori hanya setuju saja 

menurut 

anda. 

CS Cukup Setuju Dipilih jika anda cukup setuju saja dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori cukup setuju saja 

menurut 

anda. 

TS Tidak Setuju Dipilih jika anda hanya tidak setuju saja 

Dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori hanyatidak setuju saja 

menurut anda. 

STS Sangat Tidak Setuju Dipilih jika anda sangat tidak setuju dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

sangat tidak di setujui oleh anda. 
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NO Pernyataan SS S CS ST STS 

1 Saya bersemangat untuk pergi ke sekolah.      

2 Saya belajar dengan sangat giat di kelas.      

3 Saya bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

dikelas. 

     

4 Saya tidak bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. 

     

5 Saya mengerjakan tugas sekolah dengan tidak 

menyontek. 

     

6 Saya selalu mendengarkan dan 

memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh 

guru dengan baik. 

     

7 Saya berbicara dengan teman sebangku 

ketika guru sedang mengajar. 

     

8 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh. 

     

9 Saya merasa tidak perlu belajar dikelas.      

10 Saya bersemangat untuk mendapatkan nilai 

tinggi. 

     

11 Saya akan rajin belajar jika nilai saya rendah.      

12 Saya merasa rugi jika tidak masuk sekolah.      

13 Saya tetap mengikuti pelajaran siapapun guru 

yang mengajar dikelas. 

     

14 Saya akan berusaha mencari jawaban yang 

belum saya ketahui. 

     

15 Saya akan duduk-duduk di luar kelas setelah 

jam istirahat selesai untuk menunggu guru 

masuk. 

     

16 Saya menyiapkan peralatan sekolah semalam 

sebelum saya berangkat sekolah. 

     

17 Saya akan mengikuti beberapa les agar 

pengetahuan saya semakin luas. 

     

18 Saya senang dengan kegiatan-kegiatan seperti 

memimpin perkelompok, menjadi yang 

pertama dalam barisan, melukis,menggambar, 

olahraga 

     

19 Saya menyiapkan buku pelajaran sesuai 

jadwal esok hari. 

     

20 Saya mengulangi pelajaran dirumah, agar 

lebih memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru disekolah. 

     

21 Sebelum pembelajaran saya sudah 

menyiapkan pelajaran terlebih dahulu. 

     

22 Saya asik sendiri ketika pembelajaran sudah 

di mulai. 
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NO Pernyataan SS S CS TS STS 

23 Saya berusaha berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

     

24 Saya mengumpulkan tugas/PR tepat waktu.      

25 Saya merasa rugi jika tidak masuk kelas.      

26 Saya sering bertanya kepada guru ketika 

tersesat saat pembelajaran. 

     

27 Saya tidak akan mengikuti pelajaran ketika 

nilai saya rendah. 

     

28 Saya bersemagat untuk mendapatkan nilai 

yang tinggi. 

     

29 Saya senang belajar dengan rajin.      

30 Saya merasa tidak perlu belajar di sekolah.      

31 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak oleh 

pertanyaan yang dikemukakan dan masalah yang 

diberikan guru pada materi pembelajaran ini 

     

32 Saya hanya diam pada saat mata pelajaran yang 

tidak disukai 
     

33 Saya bertanya kepada teman yang lebih mengerti 

tentang materi pelajaran yang belum saya 

mengerti. 

     

34 Jika ada waktu senggang di luar jam sekolah saya 

tidak manfaatkan untuk belajar melainkan 

bermain. 

     

35 Saya senang jika guru tidak hadir untuk mengajar      

36 Saya mengikuti pembelajaran dengan terpaksa.      

37 Saya belajar dan mengerjakan tugas secara 

mandiri. 
     

38 Sebelum tugas dikumpulkan, saya memeriksa 

tugas atau PR yang diberikan Guru. 
     

39 Saya mengerjakan PR tepat waktu.      

40 Saya sering melamun di dalam kelas.      

41 Pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, saya 

percaya bahwa saya dapat berhasil jika saya 

berupaya cukup keras. 

     

42 Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan oleh 

guru dibandingkan dengan penilaian saya sendiri 

terhadap kinerja saya. 

     

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Lampiran 3 

Angket Penelitian Variabel X  (Pemberian Reward dan Punishment) 

Nama  : ……………………………….. 

Kelas  : ……………………………….. 

SD  : ……………………………….. 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Isilah identitas terlebih dahulu. 

2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia di angket. 

3. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia. 

Keterangan : 

SIMBOL KEPANJANGAN ARTI  

SS Sangat Setuju Dipilih jika anda sangat setuju 

dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam 

angket sangat di setujui oleh anda. 

 

S Setuju Dipilih jika anda setuju dengan  

pernyataan  yang  

ada dalam  angket /pernyataan yang 

ada dalam angket di setujui oleh 

anda. 

 

CS Cukup Setuju Dipilih jika anda cukup setuju saja 

dengan pernyataan yang ada dalam 

anket/pernyataan yang ada dalam 

angket mendapat kategori cukup 

setuju saja menurut anda. 

 

TS Tidak Setuju Dipilih jika anda hanya tidak setuju 

saja dengan pernyataan yang ada 

dalam anket/pernyataan yang ada 

dalam angket mendapat kategori 

hanya tidak setuju saja menurut 

anda. 

 

 

 

STS Sangat Tidak 

Setuju 

Dipilih jika anda sangat tidak setuju 

dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam 

angket sangat tidak di setjui oleh 

anda. 
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NO Peryataan SS S CS TS STS 

1 Jika saya selalu mendapatkan bentakan-

bentakan dari guru, maka dalam diri 

saya akan timbul kemalasan untuk 

belajar. 

     

2 Jika guru langsung melapor siswa yang 

nakal kepada orang tua mereka, maka 

saya tertarik menjadi siswa yang nakal. 

     

3 Karena menurut saya hukuman dapat 

mengatasi perbuatan yang kurang baik, 

saya akan meminta guru untuk 

menerapkan hukuman agar saya dan 

teman-teman tidak berbuat yang kurang 

baik. 

     

4 Saya bangga jika mendaptkan hukuman.      

5 Saya senang ketika mendapatkan 

hadiah, saya akan berusaha menjadi 

lebih baik lagi agar bisa mendapatkan 

hadiah lagi. 

     

6 Saya senang diberi pujian dengan 

tulisan-tulisan yang baik di buku siswa 

seperti hebat!, semangat!, bagus!, rapih! 

Karena mengerjakan soal dengan baik. 

     

7 Ketika saya nakal dan mendapatkan 

hukuman, maka saya akan menjadi anak 

yang baik. 

     

8 Saya tidak senang dengan hadiah seperti 

5 buku tulis, seperangkat alat tulis 

sekolah,seperangkat alat menggambar, 

jam tangan. 

     

9 Saya akan malu jika saya mendapat 

hukuman berdiri didepan kelas. 

     

10 Saya mau belajar jika diberi hadiah.      

11 Saya senang ketika mendapatkan 

simbol-simbil seperti murung atau 

silang yang diberikan oleh guru ketika 

saya menajawab dengan salah. 

     

12 Saya tidak senang dengan tulisan-tulisan 

yang baik seperti pintar!, hebat!, 

semangat!. 

     

13 Saya tidak ingin di berikan kata-kata 

seperti siswa terbandel di kelas. 
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No Pernyataan SS S CS TS STS 

14 Saya senang jika saya dido’akan 

seperti“semoga Allah memberikan 

kemudahan dalam belajaruntukmu”, 

“semoga masa depanmu 

cemerlang”, “saya harap kamu akan 

mendapatkan kesuksesan dimasa yang 

akan datang”. 

     

15 Saya senang jika saya diberi sentuhan 

hangat seperti ditepuk pundaknya ketika 

maju ke depan, tos dengan guru karena 

menjawab dengan benar. 

     

16 Saya bangga jika mendapatkan hadiah.      

17 Saya senang jika guru selalu tersenyum 

kepada saya. 

     

18 Dalam setiap bulannya siswa 

mendapatkan sertifikat prestasi seperti 

sertifikat juara mingguan, sertifikat 

tanda jasa untul siswa yg memiliki 

perilaku baik dan nilai baik dari 

gurunya. 

     

19 Siswa yang memiliki perilaku baik 

sering mendapatkan hadiah atau benda-

benda seperti pensil warna, raut pensil 

dari gurunya. 

     

20 Saya mendapat hukuman dengan 

menghafal pelajaran. 

     

21 Saya tidak ingin mendapat hukuman 

dengan diberi tugas tambahan. 

     

22 Saya akan senang, jika nama saya 

terpampang di papan prestasi. 

     

23 Saya akan sedih jika nama saya 

terpampang di papan hukuman. 

     

24 Saya sering mendapat hadiah dengan 

teman-teman saya. 

     

25 Guru memberikan pujian perbaikan 

pada saat saya kurang sempurna dalam 

menjawab pertanyaan. 

     

26 Saya diperintahkan untuk 

membersihkan kelas ketika saya tidak 

tertib di kelas 

     

27 Guru memberikan hukuman berupa 

hafalan ketika saya tidak bisa menjawab 
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No Pernyataan SS S CS TS STS 
28 pertanyaan yang di berikan oleh guru 

saya. 

     

29 Guru menepuk pundak saya ketika saya 

selesai maju ke depan. 

     

30 Guru memberikan senyuman ketika saya 

bisa mengerjakan soal dengan cepat. 

     

31 Saat nilai saya bagus, guru memberikan 

kegiatan yang sangat menyenangkan. 

     

32 Guru langsung memuji saya ketika saya 

mengajukan pertanyaan pada saat 

pembelajaran. 

     

33 Saya di hokum lari sebanyak 10 kali 

ketika saya bercanda di kelas. 

     

34 Ekspresi wajah bu guru berubah 

menjadi seram ketika saya berisik 

dikelas. 
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Lampiran 4 

Angket Penelitian Variabel  Y (Motivasi Belajar Siswa) 

 

Nama  : …………………………….. 

Kelas : …………………………….. 

SD  : …………………………….. 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Isilah identitas terlebih dahulu. 

2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia di angket. 

3. Berilah tanda( √ ) pada salah satu jawaban  yang tersedia. 

 

Keterangan : 

SIMBOL KEPANJANGAN ARTI 

SS Sangat Setuju Dipilih jika anda sangat setuju dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

sangat di setujui oleh anda. 

S Setuju Dipilih jika anda hanya setuju saja dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori hanya setuju saja 

menurut 

anda. 

CS Cukup Setuju Dipilih jika anda cukup setuju saja dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori cukup setuju saja 

menurut 

anda. 

TS Tidak Setuju Dipilih jika anda hanya tidak setuju saja 

Dengan pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

mendapat kategori hanyatidak setuju saja 

menurut anda. 

STS Sangat Tidak Setuju Dipilih jika anda sangat tidak setuju dengan 

pernyataan yang ada dalam 

angket/pernyataan yang ada dalam angket 

sangat tidak di setujui oleh anda. 
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NO Pernyataan SS S CS ST STS 

1 Saya bersemangat untuk pergi ke sekolah.      

2 Saya belajar dengan sangat giat di kelas.      

3 Saya bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

dikelas. 

     

4 Saya tidak bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. 

     

5 Saya selalu mendengarkan dan 

memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh 

guru dengan baik. 

     

6 Saya berbicara dengan teman sebangku 

ketika guru sedang mengajar. 

     

7 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh. 

     

8 Saya bersemangat untuk mendapatkan nilai 

tinggi. 

     

9 Saya akan rajin belajar jika nilai saya rendah.      

10 Saya merasa rugi jika tidak masuk sekolah.      

11 Saya tetap mengikuti pelajaran siapapun guru 

yang mengajar dikelas. 

     

12 Saya akan berusaha mencari jawaban yang 

belum saya ketahui. 

     

13 Saya akan duduk-duduk di luar kelas setelah 

jam istirahat selesai untuk menunggu guru 

masuk. 

     

14 Saya menyiapkan peralatan sekolah semalam 

sebelum saya berangkat sekolah. 

     

15 Saya senang dengan kegiatan-kegiatan seperti 

memimpin perkelompok, menjadi yang 

pertama dalam barisan, melukis,menggambar, 

olahraga 

     

16 Saya menyiapkan buku pelajaran sesuai 

jadwal esok hari. 

     

17 Saya mengulangi pelajaran dirumah, agar 

lebih memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru disekolah. 

     

18 Sebelum pembelajaran saya sudah 

menyiapkan pelajaran terlebih dahulu. 

     

19 Saya berusaha berperan aktif dalam 

pembelajaran 

     

20 Saya mengumpulkan tugas/PR tepat waktu.      

21 Saya merasa rugi jika tidak masuk kelas.      

22 Saya tidak akan mengikuti pelajaran ketika 

nilai saya rendah. 

 

     



71 
 

 
 

NO Pernyataan SS S CS TS STS 

23 Saya bersemagat untuk mendapatkan nilai 

yang tinggi. 

     

24 Saya senang belajar dengan rajin.      

25 Saya merasa tidak perlu belajar di sekolah.      

26 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak oleh 

pertanyaan yang dikemukakan dan masalah yang 

diberikan guru pada materi pembelajaran ini 

     

27 Saya bertanya kepada teman yang lebih mengerti 

tentang materi pelajaran yang belum saya 

mengerti. 

     

28 Jika ada waktu senggang di luar jam sekolah saya 

tidak manfaatkan untuk belajar melainkan 

bermain. 

     

29 Saya senang jika guru tidak hadir untuk mengajar      

30 Saya belajar dan mengerjakan tugas secara 

mandiri. 
     

31 Sebelum tugas dikumpulkan, saya memeriksa 

tugas atau PR yang diberikan Guru. 
     

32 Saya sering melamun di dalam kelas.      

33 Pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, saya 

percaya bahwa saya dapat berhasil jika saya 

berupaya cukup keras. 

     

34 Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan oleh 

gurudibandingkan dengan penilaian saya sendiri 

terhadap kinerja saya. 
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI PENGISIAN ANGKET 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI PENGISIAN ANGKET 
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Lampiran 6 

VALIDITAS RELIABILITAS MOTIVASI 

No No.Resp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 R-1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

2 R-2 3 3 2 3 2 5 5 2 2 

3 R-3 3 3 2 3 1 4 4 2 1 

4 R-4 3 3 2 3 2 5 3 2 2 

5 R-5 3 3 2 3 1 5 3 2 1 

6 R-6 3 3 2 3 2 4 3 2 2 

7 R-7 3 3 2 3 4 4 2 2 4 

8 R-8 3 3 2 3 2 5 2 2 2 

9 R-9 3 3 2 3 1 4 2 2 1 

10 R-10 3 3 3 3 5 5 2 3 4 

11 R-11 3 3 3 3 1 5 3 3 1 

12 R-12 3 3 3 3 4 4 3 3 4 

13 R-13 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

14 R-14 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

15 R-15 3 3 3 3 2 2 3 3 4 

16 R-16 3 3 3 4 1 2 3 3 1 

17 R-17 3 3 3 5 2 2 3 3 2 

18 R-18 3 3 3 5 2 2 5 3 2 

19 R-19 3 3 3 4 1 2 4 3 1 

20 R-20 3 3 4 4 2 2 4 4 2 

21 R-21 5 5 5 5 2 2 5 5 2 

22 R-22 4 4 4 4 2 2 4 4 2 

23 R-23 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

24 R-24 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

25 R-25 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

26 R-26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 R-27 5 3 5 5 1 5 5 5 1 

28 R-28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 R-29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 R-30 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

95 93 88 102 59 99 98 88 60 Jumlah 

3.167 3.1 2.933

3 

3.4 1.966

7 

3.3 3.266

7 

2.933

3 

2 Rerata 

0.747 0.662 0.944 0.894 0.928 1.291 1.015 0.944 0.910 Standar 

Deviasi 

0.557 0.438 0.892 0.800 0.861 1.666 1.030 0.892 0.828 Variansi 

0.662 0.586 0.402 0.558 0.179 0.624 0.539 0.402 0.141 r-hitung 

0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 r-tabel 

Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Drop status 

559.3 Variansi Total 

19.53 Jumlah Var 

 

 




