
LAMPIRAN 4: HASIL ANALISIS REABILITAS INSTRUMEN 

1. PERHATIAN ORANG TUA (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOTIVASI BELAJAR (X2) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 0.0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 17 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 0.0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
ReliabilityStatistics 

  
Cronbach's Alpha N of Items 

.892 17 



 

LAMPIRAN 5 : INSTRUMEN PENELITIAN 

 

ANGKET PENELITIAN 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Siswa :……………………………………………………………... 

Kelas  :…………………………………………………………… 

Asal Madrasah :…………………………………………………………… 

a. Pertimbangkan baik-baik setiap pertanyaan dalam kaitannya dengan 

kenyataan yang sesuai, dan tentukan kebenarannya. 

b. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang benar-benar cocok dengan 

pilihannmu. 

 

1. PERHATIAN ORANG TUA 

Kriteria Jawaban 

5: Selalu (SL)  

4: Sering (SR) 

3: Kadang-kadang (KD) 

2: Jarang (JR) 

1: Tidak Pernah (TP) 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

TP JR KD SR SL 

1. Orang tuaku memberi uang saku setiap aku pergi 

ke sekolah  

     

2. Orang tuaku membelikan alat tulis, buku tulis, dan 

buku-buku pelajaran 

     

3. Orang tuaku menata tempat belajarku dengan rapi      

4. Orang tuaku memperhatikan biaya pendidikanku      

5. Orang tuaku mengurusku dengan penuh kasih 

saying 

     



6. Orang tuaku di rumah mendidikku dengan disiplin      

7. Orang tuaku memberiku pengarahan tentang 

pendidikanku 

     

8. Orang tuaku memberiku hadiah jika nilaiku bagus      

9. Orang tuaku menghukumku jika hasil nilaiku jelek      

10. Orang tuaku menyuruh aku melaksanakan ibadah 

shalat setiap hari 

     

11. Orang tuaku berusaha menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk belajarku  

     

12. Orang tuaku membiasakan agar aku tidak 

menonton TV sebelum belajar  

     

13. Orang tuaku membimbing aku dalam belajar       

14. Orang tuaku mengawasiku dalam penggunaan 

waktu belajar  

     

15. Orang tuaku menghubungi guru mata pelajaran  

terkait hasil belajarku  

     

 

2. MOTIVASI BELAJAR 

Kriteria Jawaban 

5: Sangat Setuju (SS)  

4: Setuju (S) 

3: Kurang Setuju (KS) 

2: Tidak Setuju (TS) 

1: Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

No 

 

Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS TS KS S SS 

1. Saya belajar dengan giat karena  ingin 

menyelidiki dunia ini yang lebih luas 

 

     

2. Saya belajar karena aku ingin berhasil      

3. Menurutku belajar itu penting, sehingga 

aku harus belajar dengan sungguh-

sungguh 

     



4. Saya belajar dengan giat karena 

penasaran dengan suatu pelajaran 
     

5. Saya belajar dengan giat karena ingin 

menjadi orang yang terdidik 
     

6. Saya  belajar dengan giat karena ingin 

menjadi ahli di bidang study tertentu 
     

7. Saya belajar dengan giat karena ingin 

menjadi orang yang kaya ilmu 
     

8. Saya belajar dengan giat karena tidak 

mau ketinggalan zaman  
     

9. Aku belajar dengan rajin agar tidak 

mendapat hukuman dari guruku 
     

10. Aku belajar dengan giat apabila 

mendapatkan hadiah 
     

11. Saya belajar dengan giat agar guru, 

teman-teman, dan orang tuaku simpati 

kepadaku 

     

12. Saya balajar dengan rajin karena tidak 

ingin nilaiku di bawah nilai teman-

temanku 

     

13. Hatiku terasa aman jika menguasai 

pelajaran 
     

14. Aku lebih giat belajar apabila ada 

kegiatan yang menarik dalam belajar 
     

15. Aku akan lebih giat belajar jika 

lingkungan belajar kondusif 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


