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FORMAT ANGKET DENGAN SISWA 

 

Pengalaman Belajar di Kelas 

1 Pelajaran apa yang kamu anggap sulit? Kalau ada, mengapa pelajaran itu kamu anggap 

sulit? 

2 Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Kalau ada, mengapa pelajaran itu kamu sukai? 

3 Apakah kamu pernah bosan atau mengantuk ketika belajar di kelas? Pelajaran apa? 
Mengapa? 

4 Apakah kamu mengerti apa yang diucapkan guru ketika mengajar di kelas? Mengapa? 

5 Apakah kamu sering menjelaskan kepada temanmu tentang pelajaran yang baru 
disampaikan oleh guru di kelas? (bahasa isyarat atau bicara) 

6 Bagaimana cara mengajar guru yang menyenangkan untukmu? (berbicara dan menulis 
di papan tulis, mengajak diskusi dengan memberikan pertanyaan, mengajak praktikum 

dan berdiskusi) Apa alasannya? Bila ada jabawan lain, jelaskan juga! 

Meramalkan 

1 Apabila kamu melihat fenomena alam yang baru, apa yang ingin kamu tanyakan? 
Misalnya, ketika pertama kali kamu melihat pelangi, apa yang ingin kamu ketahui 

tentang pelangi? 

2 Bagaimana kamu menjawab rasa ingin tahu mu ketika melihat fenomena alam yang 
baru (misalnya pelangi)? 

3 Menurutmu apa jawaban dari pertanyaanmu tentang terbentuknya pelangi? 

Menginterpretasi data 

 Apakah kamu bisa menjelaskan apa yang tertulis dan tergambar pada tabel atau grafik? 

Bila bisa bagaimana menjelaskannya, bila tidak bisa mengapa? 

Mengajukan Pertanyaan 

1 Apakah kamu bisa mengikuti pelajaran di kelas? Mengapa? 

2 Bila kamu tidak mengerti pelajaran yang dijelaskan guru, kepada siapakah kamu 
bertanya? Mengapa? 

3 Apakah kamu pernah bertanya kepada guru ketika belajar di kelas? Bertanya tentang 

apa? 

4 Apakah kamu pernah merasa ingin bertanya kepada guru tapi tidak jadi atau tidak bisa 
melakukannya? Mengapa? 

Berkomunikasi 

1 Saat di kelas XI, kamu pernah melakukan percobaan dengan reflaksi atau pembelokan 

cahaya dengan menggunakan pinsil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, seperti 
gambar di samping. Masih ingat kah? 

Ketika pinsil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pinsil akan tampak bengkok 
atau patah, padahal sebenarnya pinsil tersebut tidak patah. Dapatkah kau menjelaskan 
mengapa hal itu bisa terjadi? 

2 Ketika belajar di kelas, apakah kamu sering berdiskusi dengan teman sekelasmu? 

Mengapa? 

3 Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman berdiskusi atau kerjasama dengan teman 
sekelasmu? Dengan siapakah dan mengapa? 
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Merencanakan Percobaan 

1 Apakah guru pernah mengajak kalian untuk melakukan praktikum dengan 
menggunakan alat? Praktikum apa? 

2 Apakah guru pernah menjelaskan bagaimana petunjuk melakukan praktikum? Misalnya 

praktikum menghitung getaran bandul. Apakah kalian mengerti dengan penjelasannya 
atau kalian perlu membaca petunjuk tersebut? 

3 Apakah kamu bisa melakukan percobaan ini sesuai dengan petunjuk tersebut ataukah 
kamu butuh gurumu untuk membimbingmu? Mengapa? 

Mengamati 

1 Ketika gurumu menampilkan sebuah gambar dari fenomena alam (misalnya akibat 
gempa bumi) yang akan dipelajari oleh kalian, apa yang akan kamu lakukan terhadap 
gambar tersebut? 

2 Lihat gambar akibat gempa bumi di samping: 

Jelaskan apa yang kalian lihat! 
 

 

3 Dapatkah kalian membedakan kedua gambar di samping ini? 

Jelaskan perbedaannya! 
 

Menggunakan alat dan bahan 

1 Apakah kamu tahu tentang alat ukur? Bisa sebutkan alat ukur yang kamu ketahui dan 
bagaimana menggunakannya? 

2 Menurutmu bagaimana cara guru mengajar agar kamu dapat memahami yang guru 

sampaikan? 

3 Mengapa kamu jarang bertanya kepada guru di kelas? 

4 Agar kamu mengerti pelajaran yang disampaikan guru, menurutmu guru harus seperti 
apa mengajar kalian? (diam saja, ngomong terus, atau apa?) 

5 Fenomena getaran penggaris 


