
Mayu Syahwela, 2016 
PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK MATEMATIKA PADA KONSEP SEGITIGA KELAS VII SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Angket Motivasi Siswa 

 

Nama  :  

No. Absen :  

Kelas   :  

Hari/Tanggal :  

 

Aturan menjawab angket:  

1. Pada angket ini terdapat 40 butir pertanyaan. Berilah jawaban yang benarbenar cocok 

dengan pilihanmu.  

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain maupun teman lain.  

3. Catat tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda 

check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban.  

 

Keterangan pilihan jawaban:  

STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju S = Setuju SS = Sangat Setuju 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S TS STS 

1 Saya mengerjakan tugas matematika dengan sungguh-

sungguh. 

    

2 Saya menyelesaikan tugas matematika  dengan tepat waktu.     

3 Jika nilai matematika saya jelek, saya akan terus rajin belajar 

agar nilai saya menjadi baik. 

    

4 Jika nilai matematika saya jelek , saya tidak mau belajar lagi.     

5 Apabila saya menemui soal yang sulit maka saya akan 

berusaha untuk mengerjakan sampai saya menemukan 

jawabannya. 

    

6 Saya selalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik.      

7 Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi yang 

belum saya pahami. 

    

8 Saya lebih senang berbicara sendiridenganteman dan tidak 

mendengarkan guru saat menjelaskan 

    

9 saya selalu bertanya kepada guru mengenai materiyang 

belums aya pahami 

    

10 Saya lebih senang mengerjakan tugas matematika bersama 

dengan teman. 

    

11 Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman karena 

saya percaya dengan jawaban saya  

    

12 Saya senang belajar matematika karena guru mengajar 

dengan menggunakan berbagai cara.  

    

13 Saya senang belajar matematika karena guru menggunakan 

permainan dalam pembelajaran. 

    

14 Saya selalu memberikan pendapat saat diskusi.     

15 Jika ada pendapat yang berbeda, maka saya akan 

menanggapinya. 

    

16 Saya tidak mudah terpengaruh dengan jawaban teman.     
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17 Jika jawaban saya berbeda dengan teman maka saya akan 

mengganti jawaban saya sehingga sama dengan jawaban 

teman. 

    

19 Saya selalu ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan.     

18 Saya yakin dapat memperoleh nilai terbaik karena tugas-

tugas matematika saya kerjakan dengan baik.  

    

19 Apabila dalam buku ada soal yang belum dikerjakan maka 

saya akan mengerjakannya. 

    

20 Saya lebih senang mengerjakan soal yang mudah daripada 

da yang sulit. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


