
LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 - Hasil Konversi Data Ordinal ke Data Interval 

Skala 

Ordinal 

Frekuensi 

 

Ordinal * 

Frekuensi 

Proporsi 

Frek 

Proporsi 

Kum 

Z  prop 

Kum 

fungsi 

padat Z 

Scale 

Value 

Score 

Interval 

1 257 257 0.0378 0.0378 -1.777 0.0822 -2.1774 1 

2 687 1374 0.1010 0.1387 -1.086 0.2212 -1.3764 1.8010 

3 3127 9381 0.4596 0.5983 0.249 0.3868 -0.3602 2.8172 

4 2733 10932 0.4017 1.0000 - - 0.9629 4.1403 

TOTAL 6804 21944 
      Sumber : Konversi oleh Peneliti  

 

 

 

 

Lampiran 2 - Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constan
t) 

15.728 2.303 
 

6.831 .000 
  

X1 -.052 .049 -.103 -1.056 .292 .589 1.698 

X2 -.124 .057 -.234 -2.183 .031 .489 2.047 

X3 -.023 .062 -.039 -.375 .708 .517 1.933 

a. Dependent     
Variable: Y 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 - Hasil Uji Grafik Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 

Lampiran 4 - Hasil Uji Park Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.007 1.945  .518 .605 

X1 -.032 .041 -.081 -.787 .432 

X2 .006 .048 .015 .133 .894 

X3 .040 .053 .084 .762 .447 

a. Dependent Variable: ln2Ui 

 

 

 



Lampiran 5 – Hasil Uji Grafik Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Lampiran 6 - Hasil Uji  Statistik Normalitas dengan K-Smirnov 

 Standardized Residual 

N 162 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.32941232 

Most Extreme Differences Absolute .080 

Positive .080 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.015 

Asymp. Sig. (2-tailed) .255 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



 

Lampiran 7 - Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.728 2.303  6.831 .000 

Religiusitas -.052 .049 -.103 -1.056 .292 

Self Efficacy -.124 .057 -.234 -2.183 .031 

Kecerdasan 

Emosional 

-.023 .062 -.039 -.375 .708 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

 

 

 

 

Lampiran 8 - Koefisien Determinasi 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.336a .113 .096 2.35142 
 Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

 

 

Lampiran 9 – Hasil Uji F (ANOVA)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 110.814 3 36.938 6.681 .000a 

Residual 873.612 158 5.529   

Total 984.426 161    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 



Lampiran 10 - KUISIONER PENELITIAN 

A. Petunjuk Pengisian Kuisioner : 

1. Tulislah identitas Anda 

2. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti dan seksama dan 

hubungkan dengan pengalaman anda sebelum menentukan jawaban.  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dan pengalaman 

anda dengan memberikan tanda ceklist (√) pada alternatif jawaban yang 

tersedia.  

B. Identitas Responden 

1. Nama :……………………………………………………………..………… 

2. Kelas :……………………………………………………………..………… 

Keterangan : 

4 : Sangat Setuju       2 : Tidak Setuju 

3 : Setuju        1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala Religiusitas 

No Pertanyaan 4 3 2 1 

Dimensi Ideologis / Keyakinan 

1 Saya percaya bahwa Tuhan itu ada     

2 Saya yakin bahwa surga dan neraka benar-benar ada     

3 Saya percaya bahwa setiap perbuatan manusia pasti 

akan mendapat balasan dari Tuhan 

    

4 Saya yakin bahwa Nabi / Rasul adalah orang pilihan 

yang mendapat wahyu dari Tuhan 

    

Dimensi Ritualistik 

5 Saya selalu berdoa terlebih dahulu jika akan 

mengerjakan sesuatu 

    

6 Saya mengucap syukur kepada Tuhan setelah 

mengerjakan sesuatu 

    

7 Saya meluangkan waktu untuk membaca kitab suci     

8 Saya sering merasa malas ketika menjalankan ibadah     

Dimensi Pengalaman 

9 Saya sering mendapat pertolongan dari Tuhan saat 

mendapat kesulitan 

    



10 Saat beribadah hati saya menjadi damai     

11 Saya merasa Tuhan selalu mengawasi apapun perbuatan 

saya 

    

12 Ketika berdoa saya benar-benar merasa bahwa saya 

sedang berhadapan dengan Tuhan 

    

Dimensi Intelektual 

13 Saya senang belajar mengenai agama saya     

14 Saya rajin membaca buku-buku agama     

15 Mendengarkan ceramah itu penting menurut saya     

Dimensi Konsekuensi 

16 Saya selalu memaafkan ketika ada orang yang berbuat 

salah 

    

17 Saya menawarkan bantuan kepada teman yang sedang 

mengalami kesulitan 

    

18 Saya berlaku baik kepada semua teman meskipun ada 

teman yang tidak baik  

    

Sumber : Hanifah (2017) yang sudah diadaptasi oleh peneliti 

 

 

 



KUISIONER PENELITIAN 

A.  Petunjuk Pengisian Kuisioner : 

1. Tulislah identitas Anda 

2. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti dan seksama dan 

hubungkan dengan pengalaman anda sebelum menentukan jawaban.  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dan pengalaman 

anda dengan memberikan tanda ceklist (√) pada alternatif jawaban yang 

tersedia.  

B. Identitas Responden 

1. Nama : ………………………………………………………………... 

2. Kelas :………………………………………………………………… 

Keterangan : 

4 : Sangat Setuju         2 : Tidak Setuju 

3 : Setuju          1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala Self Efficacy 

No Pertanyaan 4 3 2 1 

1 Saya dapat mengerjakan soal-soal yang sulit jika saya 

berusaha dan belajar. 

    

2 Saya berusaha mencari tahu atau mencari jalan keluar 

meskipun ada teman yang menghambat tujuan saya  

    

3 Saya tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan niat dan 

tujuan saya 

    

4 Saya paham benar bagaimana saya harus bertingkah laku     

5 Saya dapat mengatasi masalah yang saya hadapi     

6 Saya dapat mengatasi situasi atau hal-hal yang tak 

terduga atas dasar pemikiran saya sendiri 

    

7 Saya yakin dapat memecahkan masalah dengan 

kemampuan saya 

    

8 Saya memiliki banyak solusi saat saya menghadapi 

masalah 

    

9 Saya tidak merasa kesulitan dan dapat memikirkan solusi 

yang baik ketika menghadapi masalah 

    

10 Saya siap menghadapi apapun masalah yang akan terjadi 

pada saya 

    

Sumber : Alawiyah (2011) yang sudah diadaptasi oleh peneliti. 



KUISIONER PENELITIAN 

A. Petunjuk Pengisian Kuisioner : 

1. Tulislah identitas Anda 

2. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti dan seksama dan 

hubungkan dengan pengalaman anda sebelum menentukan jawaban.  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dan pengalaman 

anda dengan memberikan tanda ceklist (√) pada alternatif jawaban yang 

tersedia.  

B. Identitas Responden 

1. Nama :……………………………………………………………..…… 

2. Kelas :……………………………………………………………….….. 

Keterangan : 

4 : Sangat Setuju        2 : Tidak Setuju 

3 : Setuju         1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala Kecerdasan Emosional 

No Pertanyaan 4 3 2 1 

1 Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada 

pada diri saya 

    

2 Saya selalu memikirkan akibat dari perbuatan saya 

sebelum saya bertindak 

    

3 Saya dapat mengendalikan emosi ketika terjadi 

konflik (masalah) dengan teman atau orang lain 

    

4 Saya mampu bersikap seperti biasanya meskipun 

saya sedang mengalami konflik batin (masalah 

pribadi) 

    

5 Saya memiliki motivasi yang tinggi dalam setiap 

tindakan yang saya lakukan 

    

6 Saya mudah untuk memotivasi (menyemangati) diri 

saya ketika saya gagal 

    

7 Saya mudah untuk membantu ketika teman saya 

mengalami kesulitan 

    

8 Saya berteman dengan siapa saja tanpa memandang 

suku, adat, ras dan agama (SARA) 

    

9 Saya aktif mengikuti organisasi di dalam ataupun 

diluar sekolah 

    

10 Saya mudah untuk bergaul dengan orang yang baru 

saya kenal 

    

Sumber : Hanifah (2017) yang sudah diadaptasi oleh peneliti 



KUISIONER PENELITIAN 

A.  Petunjuk Pengisian Kuisioner : 
1. Tulislah identitas Anda 

2. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti dan seksama dan hubungkan 

dengan pengalaman anda sebelum menentukan jawaban.  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dan pengalaman anda 

dengan memberikan tanda ceklist (√) pada alternatif jawaban yang tersedia.  

B. Identitas Responden 

1. Nama:…………………………………...…………………………………..……… 

2. Kelas:………………………………………..………………………………….….. 

Keterangan : 

4 : Sangat Setuju        2 : Tidak Setuju 

3 : Setuju         1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala Perilaku Kecurangan Akademik (Cheating) 

No Pertanyaan 4 3 2 1 

1 

Besok dikelas saya ada ulangan IPS pada jam pelajaran pertama (07.00). 

Tetapi, hari ini saya harus ikut Ayah untuk menjenguk nenek yang sedang 

sakit diluar kota dan baru sampai rumah  malam hari pukul 21.00. Karena 

kelelahan, saya  tertidur hingga pagi hari dan belum sempat untuk  

mempelajari materi ulangannya. Jadi saat ulangan saya diam-diam  akan  

melihat jawaban di buku atau meminta bantuan pada teman jika  saya  

menemui kesulitan dalam menjawab  soal.  

    

2 

Besok saya akan ulaangan  matematika, tetapi  teman saya yang  berbeda 

kelas dengan saya sudah terlebih dahulu ulangan. Untuk  mempermudah 

saya belajar jadi saya akan bertanya soal  dan materi  yang dikeluarkan 

saat ulangan. 

    

3 

Saya mendapat tugas untuk  membuat makalah tentang kepadatan 

penduduk di Indonesia. Saya belum telalu paham dengan materi dan besok   

harus dikumpulkan sehingga  saya mengerjakan tugas  secara asal dengan 

mengkopi materi dan tidak  mencantumkan sumbernya atau jika perlu 

melihat tugas teman). 

    

4 

Hari ini tugas  individu saya  harus dikumpulkan. Sementara,  saya baru 

ingat  ada tugas individu pagi  hari ini dan tugas pun belum saya  kerjakan. 

Saya takut  dihukum, jadi saya akan beralasan  sakit atau berpura –pura 

mengatakan  tugasnya tertinggal dirumah. 

    

 


