APPENDIX
Adik – adik siswa SMP Lab Salatiga.
Saya adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW yang sedang melakukan
penelitian untuk menyelesaikan skripsi. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui
pendapat tentang kerja kelompok dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Mohon kuesioner
ini diisi untuk data penelitian saya. Tolong di jawab apa adanya karena tidak akan
mempengaruhi nilai Adik – adik sekalian. Atas partisipasi dan bantuan Adik-adik saya
ucapkan terimakasih
Salam,
Pratiwi Kumala Dewi
* Bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan teliti dan berilah tanda centang (√)
sesuai dengan pendapat Anda pada kolom yang tersedia.
- SS : Sangat Setuju

- S : Setuju

- TS : Tidak Setuju

- STS : Sangat Tidak Setuju

No.
1.

Pernyataan
Materi dan tugas menjadi lebih menyenangkan saat
dikerjakan bersama-sama dengan teman dalam
kelompok.

2.

Saat kerja kelompok, teman-teman kelompok tidak
menyukai saya.

3.

Saya merasa terpaksa jika harus bekerja kelompok
dengan teman yang tidak saya sukai.

4.

Saat bekerja kelompok, saya merasa menjadi
bagian dari anggota kelompok dalam mengerjakan
tugas.

5.

Saya merasa saya yang akhirnya selalu
meyelesaikan sebagian besar tugas dalam
kelompok saya.

6.

Saya merasa membutuhkan waktu yang lebih lama
untuk menyelesaikan tugas saat saya bekerja
bersama dengan teman kelompok.

7.

Saya merasa kerja kelompok hanya membuang
waktu.

SS

S

TS

STS

8.

Saat bekerja kelompok, kami menghabiskan lebih
banyak waktu untuk mengobrol tentang hal lain.

9.

Pekerjaan saya bisa menjadi lebih teratur saat saya
mengerjakan tugas di dalam kelompok.

10.

Saat mengerjakan tugas kelompok, tugas yang
harus dikerjakan dibagi rata sesuai dengan jumlah
kelompok.

11.

Teman saya tetap mendapatkan nilai yang sama
bagus meskipun tidak mengerjakan tugas dalam
kelompok.

12.

Saya merasa nilai kelompok yang diperoleh tidak
adil antara satu teman dengan teman yang lain
dalam satu kelompok yang sama.

13.

Saya merasa nilai yang saya peroleh adalah nilai
yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan dalam
kelompok.

14.

Saya merasa nilai yang saya peroleh lebih
meningkat ketika saya mengerjakan tugas dalam
kelompok dibanding ketika saya kerjakan sendiri.
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