














 



KISI-KISI ANGKET 

HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL DENGAN HASIL BELAJAR SISWA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

 

No Variabel Indikator 

Nomor 

Item 

soal 

Jumlah 

soal  

Katagori 

Baik 
Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1 Interaksi 

sosial 

(X) 

 

 

 

a. Kesempatan

bergaul  

1 – 4 4 15 7 4 

b. Pengalaman 

bergaul 

5 – 8 4 13 8 5 

c. Minat 

bergaul 

9 – 13 

 

5 

 

14 

 

7 

 

5 

 

d. Bimbingan 

dan 

komunikasi 

14 – 17 4 11 10 5 

2 Hasil 

Belajar 

(Y) 

a. Kognitif 18 – 23 6 20 4 2 

b. Afektif 24 – 28 5 11 10 5 

c. Psikomotor 29 – 32 4 11 10 5 

Jumlah  32 
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     ANGKET PENELITIAN  

 

HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL DENGAN HASIL BELAJAR SISWA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

I. PENGANTAR 

Kuisioner ini digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak bermaksud 

untuk mencari kesalahan dan kekurang pihak manapun juga. Semua informasi 

yang saudara/i berikan merupakan data yang sangat berguna dalam penelitian 

ini, oleh karena itu saudara/i  diharapkan dapat mengisi kuisioner ini sesuai 

dengan keadaan dan pengalaman saudara. 

Atas kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulislah nama (identitas) Anda pada kolom yang telah disediakan. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti sebelum menjawab, 

kemudian pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan 

memberi tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 

3. Sebelum diserahkan periksalah kembali apakah pertanyaan tersebut telah 

diisi dengan benar dan dijawab seluruhnya. 

 

III. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : …………………………………. 

2. Kelas  : …………………………………. 

3. Jenis Kelamin  : …………………………………. 

 

SOAL ANGKET 

 Interaksi Sosial Siswa 

 A. Kesempatan Bergaul  

1. Apakah anda diberi kebebasan untuk memilih teman, baik di sekolah 

maupun di rumah ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang,   c. Tidak 

       jika temannya baik 

 

2. Apakah anda diberi kesempatan untuk mengikuti  kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai keinginan dan minat anda ?   

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika, kegiatannya menunjang  

    proses pembelajaran  

 

3. Apakah anda diberi kesempatan untuk memilih anggota kelompok 

sendiri ketika diberikan tugas kelompok/ diskusi kelompok saat 

pembelajaran ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak   

       jika, guru mengizinkan 
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4. Apakah anda diperbolehkan bermain dengan teman yang tidak satu 

sekolah/ putus sekolah ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika orang tua tidak tau 

 

B. Pengalaman Bergaul 

5. Apakah anda dapat dengan mudah bergaul dengan siapa saja baik di 

sekolah maupun di luar sekolah ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       Jika temannya baik 

  

6. Apakah anda mempunyai banyak teman, baik satu kelas maupun 

beda kelas ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika tergabung dalam satu  

       organisasi 

 

7. Apakah anda pernah berkonflik dengan teman, baik satu kelas 

maupun beda kelas ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang   c. Tidak 

       jika teman mengganggu saya 

 

8. Apakah anda dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman 

sekelas anda ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika saya membutuhkannya 

 

C. Minat Bergaul 

9. Dalam bergaul, apakah anda memilih teman yang memiliki 

kesamaan dengan anda? misalnya hobi, kesukaan dan sebagainya. 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak  

       jika untuk teman akrab   

 

10. Apakah anda selektif dalam memilih teman ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika tidak memiliki kesamaan 

 

11. Apakah anda mudah bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-

bedakan  berdasarkan kriteria tertentu ? misalnya, agama, ekonomi 

dan sebagainya. 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika ada kebutuhan 

 

12. Apakah anda bergaul dengan kakak kelas dan adik kelas dengan 

baik? 

 a. Ya b. Kadang-kadang    c. Tidak   

       jika hanya dengan adik atau kakak kelas 
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13. Apabila diminta bekerja dalam kelompok, apakah anda memilih 

kelompok berdasarkan teman-teman dekat anda saja? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika guru mengizinkan   

 

D. Bimbingan  

 

14. Apakah anda meminta pendapat guru jika terjadi konflik dengan 

teman ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak  

        jika saya dirugikan 

  

15. Apakah anda meminta petunjuk cara bergaul yang baik dengan guru 

anda ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika saya dijauhi teman 

 

16. Apakah anda dinasehati oleh guru untuk bersikap dan berbuat baik 

dengan  teman ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika saya melakukan salah dengan teman 

  

17. Apakah anda menerima saran dan masukan baik dari teman maupun 

guru tentang hubungan yang baik antar teman ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika saya melakukan salah dengan teman 

 

 

 Hasil Belajar Siswa 

 

A. Kognitif  

 

18. Apakah anda dapat dengan mudah mempelajarai mata pelajaran PKn 

? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika gurunya menjelaskan dengan baik 

 

19. Apakah anda mempunyai pengetahuan yang baik pada mata 

pelajaran PKn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika pada materi tertentu 

 

20. Apakah anda dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan 

guru dengan baik? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika pada materi tertentu 
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21. Apakah anda dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi PKn dengan baik ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika pada materi tertentu 

 

22. Apakah anda mempunyai nilai yang baik pada mata pelajaran PKn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak  

        jika pada materi tertentu 

 

23. Apakah anda bertanya pada guru saat tidak paham dengan materi 

pkn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak  

        jika guru mempersilahkan 

 

 

B. Afektif 

 

24. Apakah anda ingin berbuat baik kepada setiap teman, sesuai dengan 

yang diajarkan dalam mata pelajaran PKn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika teman juga berbuat baik dengan saya 

 

25. Apakah anda bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam 

mata pelajaran PKn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika teman juga seperti itu 

 

26. Apakah anda menghormati dan menghargai teman meski berbeda, 

misalnya dalam hal pendapat, agama dan sebagainya? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika teman juga menghargai saya 

 

27. Apakah anda ikut merasakan dan berempati kepada teman ketika 

teman anda sedang tertimapa musibah ? 

a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika teman dekat 

 

28. Apakah anda bertoleransi, menghargai dan tidak 

mendeskriminasikan teman yang berbeda dengan anda? Misalnya 

berbeda agama, suku, warna kulit, dll 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika teman juga menghargai saya 

 

 

C. Psikomotor  

 

29. Apakah anda bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang 

diajarkan dalam mata pelajaran PKn ?  
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 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika ada yang mengawasi 

 

30. Apakah anda melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang 

diajarkan oleh guru saat mata pelajaran PKn ? 

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika ada yang mengawasi 

 

31. Apakah anda mempraktikan berwarganegara yang baik sesuai 

dengan yang diajarkan dalam mata pelajaran PKn ?  

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

       jika ada yang mengawasi 

   

32. Apakah anda mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan yang 

yang diajarkan dalam mata pelajaran PKn ?  

 a. Ya  b. Kadang-kadang  c. Tidak 

        jika ada yang mengawasi 
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