
IDENTITAS SUBYEK 
 
 

1. Jenis kelamin  : a. Laki-laki b. Perempuan 

 

2. Status Orang Tua  : a. Utuh  

  b. Bercerai  

  c. Ayah Meninggal 

  d. Ibu Meninggal 

  e. Ayah & Ibu Meninggal 

 

3. Pekerjaan Orang Tua : 

  

4. Pendidikan Orang Tua : 

 

5. Status Tempat Tinggal : a. Tinggal dengan orang tua 

  b. Tinggal dengan saudara 

  c. Ngontrak/ Kost 

  d. Lainnya: 



Kuesioner A 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS

1. Setiap tugas sekolah saya kerjakan sendiri sampai tuntas.     

2. Saya lebih puas dengan nilai hasil kerja sendiri.     

3. Saya suka pekerjaan yang bervariasi.     

4. Saya suka mencari rumus-rumus baru yang lebih efektif.     

5. Saya ingin cepat-cepat mengetahui hasil ulangan saya.     

6. 
Saya meminta saran sebagai tolak ukur bagi kemajuan belajar 

saya. 

    

7. Tugas yang sulit membuat saya pusing.     

8. 
Mengerjakan tugas yang mudah hanya membuang-buang 

waktu saja. 

    

9. Saya mencontek tugas teman.     

10. 
Saya merasa puas jika tugas saya dikerjakan oleh teman saya 

yang lebih pintar. 

    

11. Saya mengulangi kegiatan yang sama setiap hari.     

12. 
Saya mengikuti cara kerja teman saya dalam menyelesaikan 

tugas. 

    

13. Saya terima saja berapapun nilai yang diberikan guru saya.     

14. 
Saya tidak mendengarkan jika ada guru yang menasehati 

mengenai nilai pelajaran saya. 

    

15. Tugas yang sulit membuat saya tertantang.     

16. Saya senang mengerjakan tugas yang mudah.     

17. Saya mengetik sendiri tugas makalah yang diberikan.     

18. 
Saya merasa puas jika mengerjakan tugas tanpa bantuan 

teman saya. 

    

19. 
Saya bosan jika mengerjakan suatu hal yang sama secara 

berulang-ulang. 

    

20. Saya senang melakukan percobaan penelitian sendiri.     

21. Saya menanyakan hasil ujian pada guru.     

22. 
Setelah mendapat hasil ujian saya menemui guru untuk 

berdiskusi. 

    

23. Saya senang mengerjakan tugas yang tidak terlalu sulit.     

24. 
Mengerjakan tugas yang sangat mudah tidak memberi manfaat 

bagi saya. 

    



25. Saat kerja kelompok, saya hanya terima beres.     

26. 
Saya merasa puas dengan nilai bagus walaupun tidak murni 

hasil kerja sendiri. 

    

27. Saya memiliki waktu yang tertentu untuk mengerjakan tugas.     

28. 
Saya kurang dapat menyelesaikan tugas untuk suatu bidang 

yang baru saya hadapi. 

    

29. Saat pembahasan soal saya lebih senang keluar kelas.     

30. 
Saya menghindari guru yang suka bertanya tentang nilai-nilai 

saya. 

    

31. Saya senang mengerjakan tugas yang menguras otak.     

32. 
Saya lebih senang menghadapi masalah yang sangat mudah 

dipecahkan. 

    

 
Kuesioner B 

No Pernyataan 
Pilihan 

Ya  Tidak 

1. Guru saya bersikap kaku dalam kelas.   

2. Guru saya orang yang pemarah.   

3. Guru saya sering membuat peraturan sendiri dalam kelas.   

4. Guru saya membatasi  kebebasan siswa untuk berpendapat.   

5. Guru saya marah jika ada siswa yang terus bertanya.   

6. Guru saya orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya.   

7. 
Guru saya meninggalkan kelas setelah menyampaikan materi 

pelajaran walaupun belum waktunya istirahat. 

  

8. Guru saya suka mengadakan ulangan harian dadakan.   

9. Guru saya acuh terhadap siswa.   

10. 
Guru saya menyerahkan sepenuhnya kegiatan belajar mengajar 

kepada siswa. 

  

11. 
Jika ada siswa yang curhat guru saya mendengarkan dan 

menanggapi dengan baik. 

  

12. Guru sering memberikan waktu untuk diskusi bersama.   

13. Guru saya memberi waktu untuk evaluasi materi pelajaran.   

14. 
Guru saya menanyakan keinginan cara belajar siswa sebelum 

memulai pelajaran. 

  

15. 
Guru saya membuat kesepakatan dengan siswa untuk menentukan 

waktu pengumpulan tugas. 

  



16. Guru memberi hukuman secara fisik (memukul, menampar, dll).   

17. Guru saya sulit diajak bercanda (humor).   

18. Guru saya suka menghukum siswa tanpa alasan yang jelas.   

19. Guru saya menuntut siswa menjadi seperti apa yang beliau diinginkan.   

20. Guru saya sulit menerima masukan dari siswa.   

21. 
Guru saya suka menceritakan kehidupan pribadinya sepanjang jam 

pelajaran. 

  

22. Guru saya merokok dalam kelas.   

23. Guru saya buang sampah sembarangan.   

24. Guru saya membiarkan siswa yang ngobrol saat belajar.   

25. Guru saya membiarkan siswa yang bolos.   

26. Guru saya orang yang menghargai siswa.   

27. Guru saya senang melihat siswa aktif dalam kelas.   

28. Guru saya senang dengan siswa yang memiliki pemikiran kritis.   

29. 
Tata tertib yang dibuat guru dalam kelas disepakati bersama oleh guru 

dan siswa. 

  

30. 
Jika akan mengadakan ulangan, guru menanyakan waktu yang tepat 

pada siswa. 
  

 



LAMPIRAN A 

 

PENGANTAR 
 

Assalamualaikum . Wr. Wb. 

 Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. 

Nama : Lina Nurlaila 

NIM : 2005-71-094 

Yang sedang melakukan penelitian mengenai “Hubungan Pesrsepsi Siswa Tentang 

Gaya Mengajar Guru Dengan Motivasi Berprestasi Siswa SMA”, sebagai tugas akhir 

guna menyelesaikan studi Saya di Fakultas Psikologi. Sehubungan dengan itu, Saya 

meminta kesediaan Anda untuk membantu penelitian Saya dengan mengisi dan 

melengkapi kuesioner terlampir sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. 

 Hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai masukan bagi para guru dan 

siswa, yaitu dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh persepsi siswa tentang 

gaya mengajar guru terhadap motivasi berprestasi siswa. Untuk itu, Peneliti memohon 

bantuan dan kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini. 

 Kuesioner ini berisi pernyataan mengenai kondisi Anda saat ini dan Anda diminta 

untuk menanggapi pertanyaan tersebut dengan memberikan jawaban yang sesuai 

dengan apa yang Anda rasakan atau alami, tanpa ada paksaan atau tekanan apapun. 

Jawaban Anda menggambarkan keadaan Anda, karena itu tidak ada jawaban yang 

salah. 

 Jika dalam pelaksanaan tugas ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Saya 

mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, atas segala kesediaan waktu dan partisipasi 

Anda, Saya mengucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Peneliti 

Lina Nurlaila 



Petunjuk Pengisian Angket 
 

 Anda diminta untuk memberikan tanggapan pada setiap pernyataan yang 

disediakan dalam angket ini dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom 

pilihan yang tersedia di samping kanan pernyataan yang bersangkutan. 

  

I. Kuesioner A 
Khusus untuk kuesioner A Anda diminta untuk menanggapi setiap pernyataan, 

mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), sampai Sangat Tidak 

Setuju (STS).  

 

Contoh: 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS

1. Saya adalah orang yang disiplin. X    

 

Jika Anda menjawab pernyataan seperti contoh di atas, artinya adalah Anda sangat 

setuju terhadap pernyataan tersebut, itu berarti bahwa Anda adalah orang yang disiplin. 

 

II. Kuesioner B 
Pada kuesioner B pilihlah antara jawaban Ya atau Tidak yang disediakan di 

samping kolom pernyataan sesuai dengan apa yang anda rasakan. 

 

 Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Tidak ada 

jawaban yang salah karena jawaban Anda merupakan gambaran keadaan diri Anda, 

jadi Anda tidak perlu takut untuk memberikan jawaban. 

 

 
Terima Kasih 



LAMPIRAN B 

UJI VALIDIAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR 

 

Validitas Persepsi Tentang Gaya Mengajar Guru 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Butir1 8.5000 8.672 .595 .656 

Butir2 8.5000 8.672 .595 .656 

Butir3 8.4333 8.254 .660 .643 

Butir4 8.5667 9.220 .525 .672 

Butir5 8.5333 8.671 .735 .653 

Butir6 8.5667 9.220 .525 .672 

Butir7 8.4333 8.392 .591 .650 

Butir8 8.5333 8.671 .735 .653 

Butir9 8.4667 8.257 .733 .640 

Butir10 8.5000 8.879 .474 .665 

Butir11 8.5000 8.948 .434 .668 

Butir12 8.5000 8.741 .554 .659 

Butir13 8.5333 9.223 .355 .676 

Butir14 8.4333 8.530 .524 .656 

Butir15 8.5000 9.155 .317 .676 

Butir16* 8.3667 9.344 .116 .694 

Butir17* 8.5000 9.500 .128 .689 

Butir18* 8.6000 9.834 .000 .691 

Butir19* 8.2333 9.151 .150 .693 

Butir20* 8.0333 8.792 .264 .680 

Butir21* 8.2667 9.375 .078 .700 

Butir22* 8.5333 9.982 -.132 .703 

Butir23* 8.0667 8.892 .226 .685 



Butir24* 8.4000 9.697 -.011 .704 

Butir25* 8.5333 9.430 .218 .683 

Butir26* 7.6667 10.368 -.366 .715 

Butir27* 7.6333 10.516 -.604 .717 

Butir28* 7.7000 10.355 -.313 .718 

Butir29* 7.7000 10.907 -.578 .734 

Butir30* 7.6667 10.989 -.724 .733 

Untuk item yang gugur diberi tanda * 

 
Reliabilitas Persepsi Tentang Gaya Mengajar Guru 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.690 30 

 



Validitas Motivasi Berprestasi 
 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Butir1 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir2 91.5667 132.116 .677 .933 

Butir3 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir4 91.5667 132.116 .677 .933 

Butir5 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir6 90.3333 136.437 .443 .935 

Butir7 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir8 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir9 91.1667 134.971 .535 .935 

Butir10 90.5667 133.840 .521 .935 

Butir11 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir12 91.5667 132.116 .677 .933 

Butir13 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir14 90.3667 135.620 .571 .934 

Butir15 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir16 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir17 90.5000 136.466 .404 .936 

Butir18 90.5000 136.672 .311 .938 

Butir19 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir20 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir21 90.2667 130.892 .920 .931 

Butir22 91.0667 135.651 .390 .936 

Butir23* 91.7000 139.183 .215 .938 

Butir24* 91.8667 151.706 -.608 .945 

Butir25 90.2333 135.771 .404 .936 

Butir26 90.8667 135.499 .442 .936 

Butir27* 91.6333 145.964 -.243 .941 



Butir28 91.5667 132.116 .677 .933 

Butir29 90.6000 132.731 .474 .936 

Butir30 90.7000 132.355 .601 .934 

Butir31* 91.4333 147.564 -.333 .943 

Butir32* 91.7000 139.183 .215 .938 

Untuk item yang gugur diberi tanda * 

 

 
Reliabilitas Motivasi Berprestasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 32 

 
 


