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INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN 

 

 

Kepada: 

Siswa / siswi Kelas VII danVIII 

SMP Negeri 3 Sentolo 

Kulon Progo - DIY 

 

Perkenankanlah saya meminta waktu adik - adik sejenak untuk mengisi 

angket penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya,yang 

berjudul “Persepsi Siswa terhadap Metode Resitasi pada Pembelajaran IPS di 

SMP Negeri 3 Sentolo”. Angket ini terkait mata pelajaran IPS, sehingga semua 

pertanyaan dalam angket ini terkait mata pelajaran IPS. Angket ini bukanlah suatu 

tes, sehingga tidak ada jawaban pernyataan yang benar atau salah. Jawaban yang 

adik – adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai di sekolah. Jawaban adik – 

adik akan dirahasiakan, terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah 

pengolahan data saja.  

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai dengan keadaan dan perasaan 

adik – adik. Oleh karena itu, saya harap adik – adik mengisi angket ini dengan 

jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan dan kerjasamanya, 

saya ucapkan terima kasih.  

 

 

       Yogyakarta, ………….. 

 

 

      Rizal Bayu Rasyidi Lubis 

      Pendidikan IPS FIS UNY 2009 
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A. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 

2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tersedia 

dengan keadaan adik - adik yang sesungguhnya dengan memberikan tanda  

centang (√) dengan ketentuan sebagai berikut: 

SS : Jika Anda Sangat Setujudengan pernyataan 

S : Jika Anda Setujudengan pernyataan 

KS : Jika Anda Kurang Setujudengan pernyataan 

TS : Jika Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 

 Contoh : 

No Pernyataan SS S KS TS 

1 Tugas mata pelajaran IPS  √   
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B. Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin :  Laki-laki    Perempuan 

Kelas  : 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS 

1 Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah  

    

2 Tugas yang diberikan oleh guru adalah sesuatu 

yang penting 

    

3 Tugas dapat menambah nilai mata pelajaran      

4 Saya yakin tugas – tugas dari guru membuat saya 

lebih paham materi pelajaran 

    

5 Saya merasa senang apabila guru memberikan 

tugas  

    

6 Tugas dari guru sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan 

    

7 Tugas yang diberikan guru langsung saya kerjakan     

8 Saya selalu mengerjakan tugas dengan penuh 

tanggungjawab dan tepat waktu 

    

9 Penugasan IPS yang diberikan guru membuat saya 

lebih mandiri dalam belajar 

    

10 Tugas IPS yang diberikan guru membuat saya 

menjadi lebih senang 

    

11 Tugas IPS dari guru membuat saya lebih tertarik     
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untuk belajar IPS 

12 Jika guru berhalangan hadir, saya merasa senang 

jika diberi tugas sebagai pengganti materi pelajaran 

IPS 

    

13 Saya tidak peduli dengan tugas – tugas yang diberi 

oleh guru 

    

14 Saya harus menyelesaikan tugas dari guru dengan 

tepat waktu 

    

15 Tugas yang diberikan guru membuat saya lebih 

semangat belajar 

    

16 Mengerjakan tugas yang diberikan guru adalah 

kewajiban saya sebagai siswa 

    

17 Saya mengerjakan tugas dari guru karena takut 

dihukum 

    

18 Saya mengerjakan tugas dari guru karena ingin 

memperoleh pujian 

    

19 Saya selalu bertanya apabila tugas yang diberikan 

guru tidak saya pahami 

    

20 Tugas dari guru membuat saya tertartik untuk 

mengerjakan tugas-tugas IPS lainnya 

    

21 Penjelasan guru yang menarik membuat saya cepat 

memahami tugas yang diberi untuk saya 

    

22 Saya berusaha memperhatikan saat guru 

menjelaskan tugas yang akan diberikan pada saya 

    

23 Saya berusaha mengerjakan tugas yang diberi oleh 

guru 
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24 Saya bertanya kepada teman saat mengerjakan 

tugas 

    

25 Jika mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas, 

saya bertanya kepada guru 

    

26 Setelah mengerjakan tugas, saya jadi lebih paham 

materi pelajaran IPS 

    

27 Saya tidak antusias saat mengerjakan tugas     

28 Saya merasa malas mengerjakan tugas IPS yang 

terlalu banyak 

    

29 Bentuk tugas IPS yang selalu sama membuat saya 

bosan 

    

30 Tugas dari guru tidak sesuai dengan materi yang 

diajarkan 

    

31 Saya lebih senang mendapat tugas wawancara atau 

observasi daripada meringkas materi pelajaran 

    

32 Guru menerangkan dengan jelas tugas yang akan 

diberikan kepada saya 

    

33 Guru sering memberi tugas IPS untuk dikerjakan di 

rumah 

    

34 Guru memberikan tugas baik di sekolah maupun 

rumah 

    

35 Guru memberi waktu yang cukup untuk 

menyelesaikan tugas 

    

36 Orang tua saya menanyakan tugas yang diberikan 

guru 

    

37 Orang tua selalu membantu saya mengerjakan tugas     

38 Suasana rumah membuat saya nyaman untuk 

mengerjakan tugas 
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39 Saya duduk di depan agar mudah mendengarkan 

penjelasan tugas yang diberikan oleh guru 

    

40 Suasana kelas yang ramai membuat saya tidak 

paham tugas dari guru 

    

41 Saya sering mengerjakan tugas di perpustakaan 

atau laboratorium sekolah 

    

42 Saya membaca buku – buku di perpustakaan 

sekolah untuk menyelesaikan tugas 

    

43 Saya tidak mengerjakan tugas karena diajak teman 

bermain 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


