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Lampiran 3 

 

Isilah Pernyataan Dibawah ini dengan Benar, Penyataan Dibawah ini Tidak 

Mempengaruhi Nilai Raport Anda 

 

Alternatif Jawaban 

1. Sangat sesuai (SS) = Hal ini sangat sesuai dengan diri anda pengalaman anda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sesuai (S) = Hal ini sesuai dengan diri anda pengalaman anda dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Kurang Sesuai (KS) = Hal ini kurang sesuai dengan diri anda pengalaman 

anda dalam kehidupan sehari-hari 

4. Tidak Sesuai (TS) = Hal ini tidak sesuai dengan diri anda pengalaman anda 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

NO Butir Soal SS S KS TS 

1 
Saya akan belajar setiap malam agar saya lulus 

ujian semester dan mendapat pujian dari 

orangtua saya   

   

2 
Saya suka bangun tengah malam untuk belajar 

dan mendapat nilai seratus untuk PR saya     

   

3 
Saya sering ikut-ikutan belajar tengah malam 

dengan teman-teman meskipun nantinya saya 

akan tertidur waktu belajar   

   

4 
Saya suka membalas dengan perbuatan yang 

sama jika teman saya melakukan penghinaan 

terhadap saya   

   

5 
Saya tidak akan mempunyai teman yang 

banyak jika saya suka marah-marah pada 

orang lain  

   

6 
Saya akan dikatakan rajin oleh guru jika saya 

selalu mengerjakan PR dengan baik   

   

7 
Saya akan mendapat pujian dari orang tua saya 

jika saya mencuci piring yang kotor   

   

8 
Saya bangun lebih awal untuk mempersiapkan 

alat tulis dan buku untuk sekolah   

   

9 Saya sering salah membawa buku kesekolah     
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karena saya tidak mempersiapkannya 

sebelumnya  

10 
Saya sering meminjam pulpen dan pensil pada 

teman-teman di kelas  

   

11 
Saya suka mempersiapkan diri saya hanya 

dalam satu hari untuk menjawab soal-soal di 

ujian semester   

   

12 
Saya suka mengikuti perilaku baik orang tua 

saya   

   

13 
Saya tidak suka mengikuti perilaku buruk 

orang tua saya   

   

14 
Saya suka mengikuti perilaku baik dari guru-

guru yang ada disekolah saya  

   

15 
Saya berbicara sopan dengan orang lain karena 

semua teman-teman saya berbicara sopan 

dengan siapa saja    

   

16 Saya belajar  toleransi dari teman-teman saya     

17 
Saya akan menyontek ketika ujian jika teman-

teman saya juga menyontek  

   

18 

Saya suka menunda-nunda mengerjakan PR 

karena teman-teman saya  juga suka 

mengerjakan PR dikelas sebelum pelajaran 

dimulai   

   

19 
Saya ingin menjadi orang yang dihormati 

disekolah seperti kakak senior saya yang 

seorang ketua OSIS disekolah   

   

20 
Saya ingin mengikuti perilaku-perilaku baik 

apapun dari kakak senior saya disekolah  

   

21 
Saya tidak ingin mengikuti perilaku baik 

apapun dari kakak senior saya disekolah   

   

22 
Saya akan meniru adegan berkelahi di TV jika 

teman-teman dikelas menganggu saya   

   

23 Saya memiliki tinggi badan yang proporsional      

24 
Saya malu kalau berjalan cepat karena badan 

saya berat  

   

25 
Saya suka menyendiri karena bentuk badan 

saya yang tidak bagus   

   

26 
Saya merasa percaya diri dengan warna dan 

bentuk rambut saya   

   

27 
Saya merasa bentuk hidung saya kurang bagus 

meskipun teman-teman menyukai bentuk 

hidung saya   

   

28 
Saya suka memakai pemutih kulit agar warna 

kulit badan saya menjadi lebih putih   

   

29 Saya tetap merasa bangga dengan warna kulit     



 

Rahmah Yasrah Dalimunthe, 2015 
HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN MOTIVASI BEPRESTASI DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

saya meskipun teman-teman saya sering 

mengejek saya  

30 
Saya melakukan shalat lima kali sehari seperti 

diperintahkan agama saya   

   

31 
Saya lebih suka mengobrol dengan teman-

teman dikantin dan meninggalkan shalat   

   

32 
Saya memberikan sedekah karena anjuran 

agama saya   

   

33 
Saya sering menolak ajakan teman saya jajan 

ke kantin karena saya berpuasa senin ataupun 

kamis   

   

34 
Saya merasa senang dan bangga ketika 

berpuasa ramadhan   

   

35 
Saya sering membaca al-qur’an untuk 

menenangkan hati saya  

   

36 
Saya merasa membaca al-qur’an itu 

menghabiskan waktu bermain saya   

   

37 
Saya akan menjauhi teman saya yang saya 

anggap miskin  

   

38 
Saya ingin menjadi panitia di setiap acara 

kegiatan agama di sekolah saya   

   

39 
Saya menganggap mengikuti acara kegiatan 

agama di sekolah membuang waktu saya  

   

40 
Saya menerima  peraturan lingkungan sekitar 

untuk tidak bermain gitar malam-malam 

karena akan membuat keributan   

   

41 
Saya tidak suka main hujan karena jika saya 

main hujan saya akan langsung sakit   

   

42 
Saya tidak mudah menyerah untuk belajar 

meskipun saya sering kesulitan membaca apa 

yang ditulis guru dipapan tulis  

   

43 
Saya akan pergi bermain bersama teman-teman 

kalau saya merasa jenuh dalam berlajar  

   

44 
Saya tidak suka memberikan alamat rumah 

saya pada teman-teman   

   

45 
Saya sangat mudah marah pada teman-teman 

kalau mengganggu saya tidur   

   

46 
Saya suka mengucapkan salam pada guru-guru 

di sekolah  

   

47 Saya merasa percaya diri dengan perilaku saya     

48 
Saya adalah anak kesayangan ayah dan ibu 

saya   

   

49 
Saya tidak suka diperintah apapun oleh 
siapapun  

   

50 Saya meminta ibu beristirahat agar saya dapat     
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melanjutkan 

pekerjaan mama  

51 
Saya bertanggungjawab terhadap kebersihan 

rumah   

   

52 
Saya tidak tahu perilaku buruk apa yang tidak 

disukai teman-teman dari saya  

   

53 
Saya berfikir menyapu halaman atau rumah 

menghabiskan waktu bermain saya   

   

54 
Saya senang mendengar orang tua saya yang 

menyuruh saya untuk rajin belajar   

   

55 
Saya menerima nasihat baik dari orang tua 

saya   

   

56 
Saya akan berbicara dengan lembut dan sopan 

apabila orangtua saya melakukan kesalahan 

pada saya   

   

57 
Saya suka marah-marah pada ayah atau ibu 

apabila saya disuruh mengerjakan apa saja  

   

58 Saya menerima keadaan fisik orang tua saya       

59 
Saya menerima keadaan ekonomi dari kedua 

orang tua saya   

   

60 
Saya malu mengatakan pada teman-teman 

dimana saya bertempat tinggal   

   

61 
Saya menerima pendapat teman satu kelas saya 

meskipun berbeda   

   

62 
Saya tetap menerima kritikan teman dekat saya 

walaupun hal tersebut menyakiti saya    

   

63 
Saya tidak suka teman-teman berkritik tentang 

perilaku saya dikelas   

   

64 
Saya menjauhi teman saya kalau mereka 

berbicara tentang perilaku buruk saya terhadap 

mereka   

   

65 
Saya akan membuang sampah dihalaman 

tetangga karena malas membakarnya   

   

66 
Saya tetap berteman baik dengan teman yang 

bau tubuhnya   

   

67 
Saya tetap berteman dengan teman saya yang 

temperamental atau suka marah-marah 

terhadap masalah kecil  

   

68 
Saya menerima kritikan guru-guru disekolah 

karena suka bolos dari sekolah 
 

   

 


