
IDENTITAS 

Kode                :     

Tanggal Tes     :  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN 

1. Pada lembar berikut ini, adik-adik akan mendapatkan sejumlah pernyataan 

dan mohon kesediaannya untuk menjawab semua pernyataan.  

2. Adik-adik diharapkan membaca dan memahami terlebih dahulu setiap 

pernyataan dengan seksama.  

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi adik-adik yang 

sebenarnya.   

4. Semua jawaban adalah BENAR tidak ada yang salah. Jadi jawaban yang 

adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran adik-adik 

di sekolah.   

5. Cara menjawab pernyataan adalah dengan memberi tanda (X) pada kolom 

yang tersedia, dengan memilih salah 1 dari 4 jawaban yang tersedia, yang 

sesuai dengan diri adik-adik. Adapun pilihan jawaban yang tersedia :  

SS    = Jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan diri adik-adik. 

S      = Jika pernyataan tersebut SESUAI dengan diri adik-adik. 

TS    = Jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri adik-adik.  

STS = Jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri  

adik-adik.    

6. Bila adik-adik ingin mengganti jawaban, maka jawaban pertama yang 

salah diberi tanda (=), kemudian adik-adik pilih kembali jawaban lain 

yang benar dengan tanda (X).  

Contoh : Pilihan jawaban   =     SS     S     TS     STS   

7. Setelah selesai mengerjakannya periksa kembali jawaban untuk 

memastikan tidak ada pernyataan yang terlewatkan.   

   

 

-SELAMAT MENGERJAKAN- 



SKALA MINAT BELAJAR 
 

No Pernyataan Pilihan Jawaban  

1. Saya akan memperhatikan setiap materi pelajaran 

yang sedang diterangkan guru.    

SS S TS STS 

2. Saya akan terus belajar agar saya mendapatkan 

nilai yang bagus.   

SS S TS STS 

3. Saya lebih senang membaca buku-buku pelajaran 

pada saat jam kosong pelajaran.   

SS S TS STS 

4. Sepertinya berbincang-bincang dengan teman lebih 

menyenangkan daripada harus memperhatikan 

pelajaran.   

SS S TS STS 

5. PR yang terlalu banyak membuat saya merasa 

enggan untuk mengerjakannya.  

SS S TS STS 

6. Saya malas berpikir apabila pertanyaan yang 

diajukan oleh guru sulit untuk dijawab.  

SS S TS STS 

7. Ketika belajar saya akan memusatkan perhatian 

terhadap pelajaran yang sedang saya pelajari.   

SS S TS STS 

8. Saya senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah karena dapat menggali potensi yang ada di 

dalam diri saya.    

SS S TS STS 

9. Saya lebih senang membaca buku karena dengan 

membaca buku pengetahuan saya akan bertambah 

luas.  

SS S TS STS 

10. Saya tidak akan memperhatikan mata pelajaran 

yang tidak saya sukai.    

SS S TS STS 

11. Saya menjadi malas mengerjakan PR apabila tidak 

ada yang membantu saya dalam mengerjakannya.   

SS S TS STS 

12. Saya belajar pada saat akan menghadapi ulangan 

saja.  

SS S TS STS 



13. Membuat PR merupakan latihan bagi saya untuk 

lebih menguasai materi pelajaran.    

SS S TS STS 

14. Saya lebih senang jika disuruh guru mengerjakan 

soal di papan tulis.   

SS S TS STS 

15. Meskipun banyak kegiatan di luar jam sekolah 

saya akan berusaha menyempatkan waktu untuk 

belajar.   

SS S TS STS 

16. Karena banyak teman yang tidak mengerjakan PR 

maka saya akan ikut tidak mengerjakannya juga.     

SS S TS STS 

17. Saya malas ketika harus belajar dengan materi 

yang banyak.  

SS S TS STS 

18. Mencontek lebih baik daripada belajar.  SS S TS STS 

19. Daripada pergi jalan-jalan dengan teman lebih baik 

saya belajar untuk materi pelajaran besok.   

SS S TS STS 

20. Saya senang jika guru memberikan banyak latihan 

pelajaran di sekolah.  

SS S TS STS 

21. Saya akan giat belajar agar saya tidak tertinggal 

dengan teman-teman yang lainnya.    

SS S TS STS 

22. Saya tidak akan belajar dengan giat lagi apabila 

nilai raport saya sudah baik.  

SS S TS STS 

23. Saya merasa puas dengan nilai-nilai yang telah 

saya peroleh.  

SS S TS STS 

24. Ketika di rumah ramai ada acara bagi saya hal itu 

merupakan kesempatan untuk saya bermain.  

SS S TS STS 

25. Saya lebih mudah menangkap materi pelajaran 

yang diterangkan dengan cara bermain.   

SS S TS STS 

26. Belajar dengan metode mempraktekkan langsung 

ternyata membuat nilai akademis saya lebih baik.    

SS S TS STS 

27. Saya sering curhat dengan teman apabila ada 

masalah yang tidak dapat saya pecahkan sendiri.   

SS S TS STS 



28. Saya malas mengikuti kegiatan pelajaran tambahan 

karena nilai pelajaran saya tetap mendapat jelek.  

SS S TS STS 

29. Saya lebih senang bermain daripada harus belajar 

mengulangi kembali materi pelajaran di sekolah.  

SS S TS STS 

30. Daripada belajar sampai larut malam lebih baik 

tidur.  

SS S TS STS 

31. Belajar tidaklah harus dengan cara membaca buku 

melainkan dapat pula belajar dari lingkungan 

sekitar.  

SS S TS STS 

32. Berolah raga setiap pagi dapat membuat syaraf-

syaraf di otak menjadi tidak tegang.  

SS S TS STS 

33. Saya akan menyempatkan diri mengunjungi toko 

buku apabila saya sedang jalan-jalan di mall.   

SS S TS STS 

34. Saya sering sekali tidak siap apabila diadakan 

ulangan mendadak.  

SS S TS STS 

35. Lebih baik tidur daripada belajar.  SS S TS STS 

36. Lebih baik menonton film kartun daripada 

menonton film tentang pendidikan.   

SS S TS STS 

  

   

 

 

 

-TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA-   



IDENTITAS 

Kode                :      

Tanggal Tes     :  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN 

1. Pada lembar berikut ini, adik-adik akan mendapatkan sejumlah pernyataan 

dan mohon kesediaannya untuk menjawab semua pernyataan.  

2. Adik-adik diharapkan membaca dan memahami terlebih dahulu setiap 

pernyataan dengan seksama.  

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi adik-adik yang 

sebenarnya.   

4. Semua jawaban adalah BENAR tidak ada yang salah. Jadi jawaban yang 

adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran adik-adik 

di sekolah.   

5. Cara menjawab pernyataan adalah dengan memberi tanda (X) pada kolom 

yang tersedia, dengan memilih salah 1 dari 4 jawaban yang tersedia, yang 

sesuai dengan diri adik-adik. Adapun pilihan jawaban yang tersedia :  

SS    = Jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan diri adik-adik. 

S      = Jika pernyataan tersebut SESUAI dengan diri adik-adik. 

TS    = Jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri adik-adik.  

STS = Jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri                

adik-adik.   

6. Bila adik-adik ingin mengganti jawaban, maka jawaban pertama yang 

salah diberi tanda (=), kemudian adik-adik pilih kembali jawaban lain 

yang benar dengan tanda (X).  

Contoh : Pilihan jawaban   =     SS     S     TS     STS   

7. Setelah selesai mengerjakannya periksa kembali jawaban untuk 

memastikan tidak ada pernyataan yang terlewatkan.    

    

 

-SELAMAT MENGERJAKAN- 



SKALA PENDEKATAN                                       

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

1. Pengalaman merupakan pelajaran yang sangat 

berharga bagi saya.  

SS S TS STS 

2. Saya gemar mengisi kuis Teka Teki Silang.  SS S TS STS 

3. Saya akan langsung bertanya apabila ada 

materi pelajaran yang kurang saya pahami.  

SS S TS STS 

4. Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan 

apabila dikerjakan secara bergotong-royong.  

SS S TS STS 

5. Proses pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga mempermudah saya dalam 

memahami materi yang diajarkan.  

SS S TS STS 

6. Saya akan memikirkan kembali jawaban yang 

benar dari hasil ulangan yang telah salah saya 

kerjakan.  

SS S TS STS 

7. Keberhasilan dalam belajar tidak hanya 

ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, 

akan tetapi juga niat dari dalam diri sendiri.    

SS S TS STS 

8. Pengetahuan yang sekarang saya peroleh di 

sekolah merupakan dasar untuk saya 

melanjutkan studi yang lebih tinggi.    

SS S TS STS 

9. Saya malas belajar apabila materi pelajaran 

dirancang oleh siswa sendiri.   

SS S TS STS 

10. Saya malu bertanya di dalam kelas.  SS S TS STS 

11. Saya lebih senang melakukan pekerjaan secara 

individual.  

SS S TS STS 

12. Proses pembelajaran hanya dengan 

memberikan teori-teori belaka membuat saya 

SS S TS STS 



bingung.  

13. Mengingat-ingat kembali pelajaran di sekolah 

membuat saya semakin bingung dalam 

memahami materinya.  

SS S TS STS 

14. Pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah 

akan saya simpan saja di dalam otak.   

SS S TS STS 

15. Pengetahuan yang hanya diperoleh di sekolah 

tidaklah cukup untuk menambah wawasan 

saya.     

SS S TS STS 

16. Saya akan memeriksa kembali pekerjaan yang 

telah saya kerjakan sebelum hasilnya 

diserahkan kepada guru.  

SS S TS STS 

17. Saya senang dengan metode pengajaran 

dengan cara berdiskusi.  

SS S TS STS 

18. Beban saya akan terasa lebih ringan karena 

banyak teman yang memberi saya dukungan.  

SS S TS STS 

19. Saya belajar mencontoh gaya belajar teman 

saya yang menjadi juara I di kelas.  

SS S TS STS 

20. Sesampainya di rumah saya akan mempelajari 

kembali pelajaran yang telah diajarkan di 

sekolah.  

SS S TS STS 

21. Pengalaman belajar yang saya peroleh selama 

ini berdampak positif bagi perkembangan 

pribadi saya.  

SS S TS STS 

22. Materi pelajaran yang saya dapatkan di 

sekolah terasa lebih berarti jika berkaitan 

dengan kehidupan nyata sehari-hari.   

SS S TS STS 

24. Semakin banyak bertanya maka semakin 

bertambah pula pengetahuan yang saya miliki. 

  

SS S TS STS 



25. Hasil belajar dapat saya peroleh juga dari hasil 

sharing (bercerita, curhat) dengan teman.   

SS S TS STS 

26. Saya akan giat belajar agar saya tidak 

tertinggal dengan teman-teman yang lainnya.   

SS S TS STS 

27. Kegiatan refleksi dapat menyegarkan dan 

meningkatkan daya pikir saya.  

SS S TS STS 

28. Suatu keberhasilan lebih ditentukan pada 

proses selama belajar daripada hasil dari 

belajar.  

SS S TS STS 

29. Pengetahuan yang saya miliki tidak ada 

kaitannya dengan kehidupan nyata sehari-hari.  

SS S TS STS 

30. Saya memilih mencontek hasil pekerjaan 

teman daripada saya harus berpikir yang sulit-

sulit.  

SS S TS STS 

31. Saya enggan bertanya kepada teman walaupun 

pelajaran ini tidak saya mengerti.  

SS S TS STS 

32. Sesulit apapun persoalan yang saya hadapi 

saya akan berusaha untuk menyelesaikannya 

sendiri.  

SS S TS STS 

33. Saya tidak akan mencontoh gaya belajar 

teman saya yang pandai walaupun banyak 

teman yang mencontohnya.   

SS S TS STS 

34. Merenungkan kembali apa yang telah 

dipelajari di sekolah tidak menambah 

pengetahuan baru.  

SS S TS STS 

35. Hasil belajar hanya dapat diketahui dengan 

melihat hasil tes (ulangan) saja.  

SS S TS STS 

36. Dengan hasil proses pengalaman saya mampu 

membangun pengetahuan saya sendiri.  

 

SS S TS STS 



37. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil 

dari mengingat.  

SS S TS STS 

38. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan 

menjawab pertanyaan.  

SS S TS STS 

39. Berbagi pengalaman dengan orang lain 

membuat saya semakin pandai.  

SS S TS STS 

40. Saya selalu belajar untuk keberhasilan saya di 

masa mendatang.  

SS S TS STS 

41. Dengan sejenak merefleksikan pikiran proses 

belajarpun dapat berlangsung dengan lebih 

optimal.  

SS S TS STS 

42. Pengetahuan yang saya dapatkan dari sekolah 

saya terapkan di dalam hidup saya sehari-hari. 

SS S TS STS 

 

 

 

 

 

-TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA-  
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