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LAMPIRAN A 

(A-1) Skala Motivasi Berprestasi 

 



Kepada adik-adik SMP Karangturi yang terkasih, saya Yulia mahasiswi fakultas 

Psikologi UNIKA Semarang. Dalam rangka menyusun skripsi, saya membutuhkan data 

dari adik-adik sekalian melalui angket ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas 

kesediaan adik-adik untuk mengisi angket ini. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 
♦ Bacalah pertanyaan-pertanyaan secara teliti, kemudian kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan keadaan adik-adik sebenarnya, bukan berdasarkan apa yang 

baik. 

♦  Pilihlah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya, 

dengan memberikan tanda silang ( X ) pada pilihan yang telah disediakan. 

 SS  : Pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan keadaan. 

 S  : Pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan. 

 TS  : Pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan keadaan. 

 STS : Pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan keadaan      

♦ Apabila Adik-adik ingin mengganti jawaban, adik-adik cukup memberikan tanda  ( = 

) di atas jawaban yang ingin adik-adik ganti. Kemudian berikan tanda ( X ) lagi pada 

pilihan jawaban yang lain. 

♦ Pada setiap petanyaan hanya ada satu jawaban dan semua jawaban dianggap benar, 

apabila mencerminkan keadaan adik-adik yang sebenarnya. 

♦ Kerahasiaan adik-adik dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

♦ Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai di sekolah. 

♦ Waktu pengisian tidak dibatasi, oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI SKALA INI 

 



S K A L A  I 

 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Saya memperhatikan keseluruhan proses

belajar mengajar di kelas        
SS S TS STS 

2. Saya memegang prinsip belajar santai dan
tidak ngoyo    

SS S TS STS 

3. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas
memacu saya untuk mendapatkan hasil yang
lebih bagus pada tugas berikutnya    

SS S TS STS 

4. Mengikuti perkembangan teknologi terbaru
menurut saya kegiatan yang buang-buang
waktu       

SS S TS STS 

5. Saya kurang menggunakan kesempatan yang
ada untuk menambah wawasan dan
pengetahuan       

SS S TS STS 

6. Kegagalan dalam berprestasi bukan
tanggung jawab saya sepenuhnya        

SS S TS STS 

7. Saya tetap belajar walau besok tidak ada
ulangan     

SS S TS STS 

8. Saya lebih suka melihat kunci jawaban soal-
soal latihan daripada harus mencoba
mengerjakannya sendiri      

SS S TS STS 

9. Bila ada soal di papan tulis, saya akan maju
untuk mengerjakannya tanpa harus ditunjuk
oleh Bapak/Ibu guru    

SS S TS STS 

10. Saya tidak mau mengerjakan soal di papan
tulis bila tidak diminta    

SS S TS STS 

11. Bertanggung jawab pada tugas yang
diberikan Bapak/Ibu guru merupakan
kewajiban saya sebagai seorang murid      

SS S TS STS 

12. Kesulitan dalam memahami pelajaran
membuat saya patah semangat     
 

SS S TS STS 

13. Saya cukup puas naik kelas walaupun nilainya
belum optimal    

SS S TS STS 

14. Saya kurang menggunakan kesempatan yang SS S TS STS 



ada untuk menambah wawasan dan
pengetahuan 

15. Saya lebih suka dengan pekerjaan yang
mudah dan beresiko kecil 

SS S TS STS 

16. Saya hanya akan mengerjakan tugas bila
Bapak/Ibu guru menjanjikan tambahan nilai
bagi mata pelajaran tersebut     

SS S TS STS 

17. Saya bekerja keras untuk mendapat nilai
yang lebih baik      

SS S TS STS 

18. Saya meninggalkan PR ketika menemui
beberapa kesulitan dalam menyelesaikannya  

SS S TS STS 

19. Saya membuat ringkasan untuk semua
pelajaran agar memudahkan saya dalam
belajar       

SS S TS STS 

20. Kesulitan dalam memahami pelajaran
membuat saya malas belajar         

SS S TS STS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

(A-2) Skala Konformitas Teman Sebaya 

 

 

 



S K A L A  II 

 

No. Pernyataan Jawaban  
1. Apapun yang menjadi keputusan kelompok,

saya setujui    
SS S TS STS 

2. Saya jarang menceritakan masalah pribadi
pada kelompok     

SS S TS STS 

3. Saya mengikuti kemauan teman      SS S TS STS 
4. Meskipun teman mengatakan saya sok rajin,

saya akan tetap belajar           
SS S TS STS 

5. Kesepakatan kelompok memaksa saya untuk 
selalu mengikuti kebiasaan mereka        

SS S TS STS 

6. Saya tidak mesti bertingkahlaku  sesuai
dengan kebiasaan kelompok           

SS S TS STS 

7. Saya akan mengikuti saran teman karena
saya sangat percaya pada mereka         

SS S TS STS 

8. Menurut saya mengikuti semua kemauan
kelompok berarti tidak memiliki kepercayaan
diri          

SS S TS STS 

9. Lebih baik menyetujui semua pendapat
kelompok daripada dijauhi mereka       

SS S TS STS 

10. Saya tetap mengikuti kegiatan ko-kulikuler
yang saya sukai meskipun berbeda dari
kelompok      

SS S TS STS 

11. Pendapat dari teman merupakan keputusan
penting untuk saya    

SS S TS STS 

12. Menurut saya tidak semua teman memiliki
niat yang baik     

SS S TS STS 

13. Saya merasa tidak PD dengan penampilan
saya jika berada jauh dari kelompok 

SS S TS STS 

14. Saya tidak akan mengikuti kegiatan teman
yang saya anggap tidak berguna bagi saya
meskipun saya dianggap “sok“     
 
     

SS S TS STS 

15. Jika teman-teman mencontek pada saat
ulangan, saya juga ikut mencontek walaupun

SS S TS STS 



tidak sesuai dengan hati nurani saya    
16. Saya berani mengambil resiko jika memiliki

pendapat yang berbeda dari kelompok          
SS S TS STS 

17. Saya percaya teman-teman dapat menjaga
rahasia       

SS S TS STS 

18. Saya tidak peduli dengan pandangan teman-
teman terhadap diri saya 

SS S TS STS 

19. Karena takut dikucilkan dan tidak
mempunyai teman, saya selalu mengikuti
kemauan mereka           

SS S TS STS 

20. Saya tidak akan mengikuti kemauan
kelompok meskipun mereka memaksa saya     

SS S TS STS 
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