
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DATA KASAR PENELITIAN 

 

PRE-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 

 

MOTIVASI 1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.753 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 108.0333 89.275 .402 .741 

a2 109.5333 96.533 -.097 .767 

a3 108.6333 87.826 .500 .736 

a4 108.1333 91.775 .194 .751 

a5 108.1667 85.247 .521 .732 

a6 108.3333 91.885 .145 .754 

a7 108.5000 85.500 .555 .731 

a8 108.0333 91.137 .270 .747 

a9 108.6000 92.317 .159 .752 

a10 107.6667 91.471 .209 .750 

a11 109.3667 89.482 .209 .752 

a12 107.8667 89.430 .501 .739 

a13 108.7333 87.857 .436 .738 

a14 108.6000 92.455 .113 .756 

a15 108.6667 92.299 .184 .751 

a16 108.7000 82.424 .641 .723 

a17 108.2333 90.806 .206 .750 

a18 108.5333 88.326 .358 .742 

a19 108.4667 87.913 .390 .740 

a20 109.1667 93.799 .002 .769 



a21 108.6333 87.482 .464 .737 

a22 109.6333 95.413 -.036 .763 

a23 108.3000 96.217 -.080 .766 

a24 108.6000 94.524 .035 .757 

a25 108.9333 90.616 .227 .749 

a26 108.0667 91.651 .180 .752 

a27 107.8333 86.144 .584 .731 

a28 108.2333 88.323 .360 .742 

a29 108.2333 86.806 .411 .738 

a30 108.3333 88.782 .299 .745 

 

 

MOTIVASI 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.802 17 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 61.6000 50.938 .434 .790 

a3 62.2000 50.786 .442 .790 

a5 61.7333 48.064 .530 .782 

a7 62.0667 47.789 .608 .778 

a8 61.6000 52.524 .284 .799 

a12 61.4333 52.047 .429 .792 

a13 62.3000 50.217 .432 .790 

a16 62.2667 45.099 .718 .767 

a18 62.1000 50.576 .351 .795 

a19 62.0333 49.689 .430 .790 

a21 62.2000 49.959 .459 .788 

a23 61.8667 55.913 -.044 .822 

a25 62.5000 53.707 .116 .811 



a27 61.4000 49.972 .487 .787 

a28 61.8000 49.062 .473 .787 

a29 61.8000 50.441 .329 .797 

a30 61.9000 50.507 .319 .798 

MOTIVASI 3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.833 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 54.3667 47.826 .490 .822 

a3 54.9667 48.102 .456 .824 

a5 54.5000 45.017 .577 .815 

a7 54.8333 44.833 .651 .811 

a8 54.3667 49.275 .347 .829 

a12 54.2000 49.752 .396 .827 

a13 55.0667 48.133 .393 .827 

a16 55.0333 43.551 .649 .809 

a18 54.8667 48.671 .300 .834 

a19 54.8000 47.545 .399 .827 

a21 54.9667 46.171 .573 .816 

a27 54.1667 47.523 .480 .822 

a28 54.5667 46.461 .481 .822 

a29 54.5667 47.978 .323 .833 

a30 54.6667 47.402 .360 .831 

 

 

 

 



HASIL UJI t 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretes 58.5667 30 7.31877 1.33622 

posttest 61.9333 30 6.06819 1.10790 

 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

Pair 

1 

pretes - 

posttest 

-

3.3666

7 

7.84102 1.43157 -6.29455 -.43878 -2.352 29 .026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET I 
 

Nama : ....................................... 

Usia : ....................................... 

Jenis Kelamin : ....................................... 

Kelas  : ....................................... 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah komentar dari setiap pernyataan secara jujur dengan cara memberi tanda 

cek/cek list (√) pada kolom komentar yang sesuai dengan kondisimu. Tidak ada komentar 

yang dianggap salah, benar, baik maupun buruk. Semua komentar dianggap benar asal sesuai 

dengan kondisi yang Kamu alami selama ini. 

 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!  

 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya ingin mendapat nilai terbaik sehingga saya berlomba-

lomba bersama teman dalam belajar 

     

2. Kekurangan yang saya miliki menghambat saya dalam 

berkarya 

     

3. Saya dianggap mampu meraih prestasi di bidang yang saya 

sukai 

     

4. Dengan memiliki teladan yang dapat menjadi acuan, saya 

menjadi tahu apa yang harus saya perbaiki dari usaha saya. 

     

5. Saya akan melakukan berbagai langkah kreatif untuk meraih 

prestasi yang telah saya targetkan 

     



6. Karena selalu dianggap remeh oleh orang lain, sehingga saya 

tidak berkeinginan untuk menjadi siswa berprestasi. 

     

7. saya akan mengevaluasi setiap langkah yang saya tempuh 

dalam usaha meraih sukses di usia muda 

     

8. Saya merasa puas pada diri sendiri jika potensi yang saya 

kembangkan dinilai bermanaat bagi orang lain. 

     

9. Saya tidak akan mencoba cara yang bervariasi dalam meraih 

apa yang saya inginkan 

     

10. Saya senang saat berusaha meraih prestasi atas usaha saya 

sendiri, karena hal itu akan membuat orang tua saya bangga 

     

11. Bagi saya tidak penting meneladani orang lain yang telah 

sukses, karena prestasi yang ingin saya raih berbeda dengan 

yang telah mereka capai.  

     

12. Saran dan nasihat dari orang lain membuat saya semakin 

optimis dalam berusaha. 

     

13. Saya memiliki daftar perencanaan untuk target yang ingin 

saya raih agar lebih mudah mengevaluasinya. 

     

14. Saya percaya diri dengan cita-cita saya, yangmenurut orang 

sekitar telah sesuai dengan bakat yang saya miliki 

     

15. Saya memiliki kemahiran pada pelajaran atau keterampilan 

tertentu 

     

16. Saya menentukan target prestasi atas desakan orang tua, 

bukan keinginan pribadi.  

     

17. Menurut saya arahan dari seseorang penting untuk 

mengevaluasi usaha yang saya lakukan 

     

18. Saya memilih suatu cita-cita yang tidak sesuai dengan visi 

hidup saya 

     

19. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk menilai target saya 

serta bagaimana saya mengusahakannya. 

     

20. Saya akan mengalami kegagalan dalam setiap usaha saya 

karena tidak memiliki perencanaan yang baik. 

     

21. Saya akan meneladani tokoh-tokoh sukses dalam mengejar 

target yang ingin saya capai. 

     

22. Saya tidak menginginkan pujian atas usaha saya dari orang      



lain karena saya menyadari bahwa saya tidak pantas 

mendapatkannya 

23. Saya mengikuti kegiatan di sekolah maupun luar sekolah 

karena ingin mengembangkan potensi yang saya miliki. 

     

24. Peta hidup tidak bermanfaat bagi saya dalam mengarahkan 

tujuan yang ingin saya raih. 

     

25. Kegagalan saya juga disebabkan pihak lain yang tidak 

membantu usaha saya 

     

26. Pujian serta masukan dari orang lain menambah semangat 

saya dalam berkarya  

     

27. Dukungan orang lain untuk mengembangkan kemampuan 

saya meraih prestasi membuat saya lebih percaya diri 

     

28. Saya mengetahui seseorang yang patut saya teladani untuk 

bisa sukses di bidang yang saya minati. 

     

29. Pandangan negatif orang lain terhadap kemampuan saya 

tidak mempengaruhi semangat saya dalam berusaha. 

     

30. Jika suatu ketika prestasi saya menurun, itu pertanda saya 

kurang bersungguh-sungguh 

     

 

Terima kasih  

Atas kerja samanya  

 

 

 

 

 

 



ANGKET II 

 

Jangan lupa isi identitas  

Nama : ....................................... 

Usia : ....................................... 

Jenis Kelamin : ....................................... 

Kelas  : ....................................... 

 

Baca petunjuk pengisiandi bawah ini  

Berilah respon dari setiap pernyataan secara jujur dengan cara memberi tanda cek/cek 

list (√) pada kolom komentar yang sesuai dengan kondisimu. Tidak ada komentar yang 

dianggap salah, benar, baik maupun buruk. Semua komentar dianggap benar asal sesuai 

dengan kondisi yang Kamu alami selama ini. 

 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

1. Aku akan mengevaluasi setiap langkah yang ku tempuh 

dalam usaha meraih sukses di usia muda ( STS – TS – N – S – 

SS ) 

2. Aku merasa puas pada diri sendiri jika potensi yang ku 

kembangkan dinilai bermanfaat bagi orang lain. ( STS – TS – N 

– S – SS ) 

3. Aku tidak akan mencoba cara yang bervariasi dalam meraih 

apa yang ku inginkan ( STS – TS – N – S – SS ) 

4. Aku senang saat berusaha meraih prestasi atas usahaku 

sendiri, karena hal itu akan membuat orang tuaku bangga ( 

STS – TS – N – S – SS ) 

5. Bagiku tidak penting meneladani orang lain yang telah 

sukses, karena prestasi yang ingin ku raih berbeda dengan 

yang telah mereka capai. ( STS – TS – N – S – SS ) 

 

6. Aku ingin mendapat nilai terbaik sehingga Aku berlomba-

lomba bersama teman dalam belajar ( STS – TS – N – S – 

SS ) 



7. Kekurangan yang Aku miliki menghambatku dalam 

berkarya( STS – TS – N – S – SS ) 

8. Aku dianggap mampu meraih prestasi di bidang yang Aku 

sukai( STS – TS – N – S – SS ) 

 

9. Dengan memiliki teladan yang dapat menjadi acuan, Aku 

menjadi tahu apa yang harus Aku perbaiki dari usahaku ( STS 

– TS – N – S – SS ) 

10. Aku akan melakukan berbagai langkah kreatif untuk meraih 

prestasi yang telah kutargetkan( STS – TS – N – S – SS ) 

11. Karena selalu dianggap remeh oleh orang lain, Aku tidak 

berkeinginan untuk menjadi siswa berprestasi.( STS – TS – N 

– S – SS ) 

12. aku akan meneladani tokoh-tokoh sukses dalam mengejar 

target yang ingin Aku capai ( STS – TS – N – S – SS ) 

 

13. Aku tidak menginginkan pujian atas usahaku dari orang lain 

karena Aku menyadari bahwa Aku tidak pantas 

mendapatkannya ( STS – TS – N – S – SS ) 

14. Aku mengikuti kegiatan di sekolah maupun luar sekolah 

karena ingin mengembangkan potensi yang ku miliki. ( STS – 

TS – N – S – SS ) 

15. Peta hidup tidak bermanfaat bagiku dalam mengarahkan 

tujuan yang ingin ku raih. ( STS – TS – N – S – SS ) 

16. Kegagalanku juga disebabkan pihak lain yang tidak 

membantu usahaku( STS – TS – N – S – SS ) 

17. Pujian serta masukan dari orang lain menambah semangatku 

dalam berkarya ( STS – TS – N – S – SS ) 

18. Dukungan orang lain untuk mengembangkan kemampuanku meraih prestasi 

membuatku lebih percaya diri ( STS – TS – N – S – SS ) 

 

19. Aku mengetahui seseorang yang patut ku teladani untuk 

bisa sukses di bidang yang Aku minati. ( STS – TS – N – S – 

SS ) 

20. Pandangan negatif orang lain terhadap kemampuanku tidak 

mempengaruhi semangatku dalam berusaha. ( STS – TS – N 

– S – SS ) 

21. Jika suatu ketika prestasiku menurun, itu pertanda Aku 

kurang bersungguh-sungguh ( STS – TS – N – S – SS ) 



22. Saran dan nasihat dari orang lain membuatku semakin 

optimis dalam berusaha( STS – TS – N – S – SS ) 

23. Aku memiliki daftar perencanaan untuk target yang inginku 

raih agar lebih mudah mengevaluasinya.( STS – TS – N – S – 

SS ) 

24. Aku percaya diri dengan cita-citaku, yang menurut orang 

sekitar telah sesuai dengan bakat yang ku miliki( STS – TS – 

N – S – SS ) 

25. Aku memiliki kemahiran pada pelajaran atau keterampilan 

tertentu( STS – TS – N – S – SS ) 

26. Aku menentukan target prestasi atas desakan orang tua, 

bukan keinginan pribadi.( STS – TS – N – S – SS ) 

27. Menurutku arahan dari seseorang penting untuk 

mengevaluasi usaha yang ku lakukan( STS – TS – N – S – SS ) 

28. Aku memilih suatu cita-cita yang tidak sesuai dengan visi 

hidupku( STS – TS – N – S – SS ) 

29. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk menilai target 

Aku serta bagaimana Aku mengusahakannya ( STS – TS – N 

– S – SS ) 

30. Aku akan mengalami kegagalan dalam setiap usahaku 

karena tidak memiliki perencanaan yang baik.( STS – TS – N 

– S – SS ) 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO-FOTO PELATIHAN (COACHING) 

 

1. Pelatihan Gelombang 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Presentasi life map 

Akhir sesi 

pelatihan 

Sedang membuat 

life map 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi hasil 

workbook 

 

Ceramah materi 

Small group 

discussion 



1. Pelatihan Gelombang 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi 

 workbook 

Small group 

discussion  

Membuat  

life map 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama di 

akhir pelatihan 

Presentasi  

life map 

Mendengarkan 

ceramah  


