
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

A. Pendahuluan 

Instrumen ini merupakan kuesioner penelitian pengaruh motivasi belajar intrinsic siswa 

terhadap prestasi belajarsiswa dalam mata pelajaran bahasa arab. Siswa diminta untuk 

memilih pilihan pernyataan dalam instrumen ini dengan memberikan tanda ceklis (√) pada 

salah satu kolom pilihan jawaban yang telah disediakan. 

Pilihan yang diminta adalah yang dianggap paling sesuai menurut kenyataan yang Anda 

lihat, temui dan rasakan selama ini di sekolah. Anda diminta hanya memberikan satu tanda 

ceklis (√) pada kolom jawaban untuk setiap penyataan. Di samping itu, isilah semua 

identititas pada bagian B (Identitas Pibadi). 

 

B. Identitas Pribadi 

Nama 

Jenis Kelamin 

Nama Sekolah 

Kelas 

No. Absen 

Belajar Bahasa Arab sejak 

Hari/ Tgl. Pengisian 

: ............................................ 

: ............................................ 

: ............................................ 

: ............................................ 

: ............................................ 

: SD/SMP/SMA 

: ................./.................2017. 

 

C. Petunjuk Pengisian 

Petunjuk pengisian instrumen dijelaskan pada lembaran sebelum pernyataan. Instrumen 

ini terdiri dari 30 butir pernyataan mengenai pengaruh motivasi belajar intrinsic siswa 

terhadap prestasi belajarsiswa dalam mata pelajaran bahasa arab, 15 butir soal positif dan 15 

butir soal negatif dan untuk masing-masing pernyataan disediakan 5 pilihan jawaban sebagai 

berikut: 



 

Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√)  menurut pendapat 

anda! 

No. Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

SS S R TS STS 

1 Saya menyukai matapelajaran Bahasa Arab 
          

2 

 

Aktif dalam kegiatan pembelajaran 

           

3 
selalu mencatat materi yang disampaikan 

guru 
          

4 
Bersemangat mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
          

5 Saya belajar teratur tanpa disuruh orang tua 
          

6 
Saya selalu fokus dengan apa yang 

diterangkan oleh guru di kelas 
          

7 
memperhatikan dengan sungguh sungguh 

materi yang disampaikan oleh guru 
          

8 

Saya lebih mengutamakan waktu kosong 

untuk mengerjakan tugas dari pada 

mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat           

9 

Jika sedang mengerjakan tugas, kemudian 

ada teman mengajak bermain maka saya 

menolak secara halus dan melanjutkan 

mengerjakan tugas           

10 

Jika guru memberi tugas dan harus 

dikumpulkan, maka saya selalu  

mengerjakan tugas secara lengkap dan 

dikumpulkan tepat waktu           

11 

Setelah mendapatkan materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru maka saya mempelajari 

kembali sampai paham meskipun tidak ada 

PR atau ulangan           



12 

Saya berusaha menjawab dan mengacungkan 

jari, ketika guru memberi pertanyaan atau 

soal di kelas 
          

13 

Saya bertanya pada guru ketika kegiatan 

belajar mengajar apabila ada materi yang 

belum di pahami           

14 
Tanpa disuruh saya slalu mencatat hal hal 

yang penting disaat pelajaran berlangsung 
          

15 

Saya selalu berusaha membaca setiap materi 

pelajaran yang diberikan guru supaya 

memahami isi materi  tersebut 
          

       Keterangan Pilihan Jawaban : 

     SS : Sangat Setuju 

     S : Setuju 

     R : Ragu 

     TS : Tidak Setuju 

     STS : Sangat Tidak Setuju 

      


