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ABSTRAK 

Hubungan Inferiority Feeling dengan Kesuksesan Belajar Remaja di Panti 

Asuhan As – shohwa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Oleh : Febrina Cucha Ahmad  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh remaja di Panti Asuhan As – shohwa yang 

memiliki inferiority feeling dikehidupan sehari – hari, merasa dirinya sudah tidak 

lagi berharga, dikarena kondisi yang sedang dialami saat ini.  Semua perasaan 

campur aduk yang dialami remaja ini sangat berpengaruh kepada kehidupannya di 

masyarakat bahkan sampai dengan kegiatan belajar mereka, mereka selau berfikir 

apakah mereka bisa melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi atau 

malah sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada  

hubungan inferiority feeling dengan kesuksesan belajar remaja dipanti Asuhan As 

– shohwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja awal dan akhir, putra dan 

putri panti Asuhan yang melengkapai kriteria purposife sampling yang 

berjumlah 25 orang. Teknik analisa data yang digunakan penulis menggunakan 

Korelasi Product Moment ( korelasi PPM ) yaitu: korelasi yang digunakan untuk 

mencari atau menguji hipotesis asosiatif/hubungan dengan pengolahan data 

melalui program SPSS 17.0. Hasil korelasi 0.650 artinya terdapat korelasi atau 

hubungan yang kuat  karena terdapat pada interprestasi 0,60 – 0,799 antara 

variabel iferiority feeling dan kesuksesan belajar, dengan tingkat signifikan 0.000 

dengan ketentuan nilai probabilitas sig. atau 0.05 > 0.000, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak artinya signifikan yaitu ada hubungan antara inferiority feeling 

dengan kesuksesan belajar remaja di Panti Asuhan As – shohwa Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan. 

Kata Kunci : Inferiority Feeling, Remaja, Kesuksesan Belajar 
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ABSTRACT 

The Correlation of  Inferiority Feeling and The Success of Study among 

Teenagers in the Panti Asuhan (Orphanage)  As – shohwa  of Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan 

By : Febrina Cucha Ahmad  

This research was motivated by teenagers in the As-shohwa Orphanage who have 

an inferiority feeling in everyday life, feeling that they are no longer valuable. 

This is because of the conditions they are currently experiencing. These mixed 

feelings experienced by these adolescents are very influential on their life 

including their learning activities. They are always wondering whether they can 

continue their education to a higher level or vice versa. The purpose of this study 

was to know whether there is a correlation between inferiority feelings and the 

learning success of teenagers in the As-shohwa orphanage. The method used in 

this research is quantitative descriptive methods. The samples in this study were 

early and late teenagers. They were females and males selected based on a 

purposive sampling criteria, consisting of 25 people. The data analysis technique 

used by the author was Product Moment Correlation (PPM correlation), namely: 

the correlation used to find or test associative hypotheses / relationships with data 

processing through the SPSS 17.0 program. The correlation result of 0.650 means 

that there was a strong correlation or relationship. This is because there was an 

interpretation of 0.60 - 0.799 between the superiority feeling variable and learning 

success, with a significant level of 0.000. With the provision of the probability 

value sig. or 0.05> 0.000, then Ha was accepted and Ho was rejected. It means 

that it was significant. This thesis concluded that there was a correlation between 

inferiority feeling and the learning success of teenagers in the As-shohwa 

Orphanage, Simpang Baru Village, Tampan District. 

Keywords: Inferiority Feeling, Youth, Learning Success. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh  

 

Alhamdulillahi robbil „alamin. Tiada kata yang paling patut penulis haturkan 

selain syukur atas kehadirat Allah SWT, sang pencipta yang telah memberikan 

keselamatan, kesehatan, serta karunia berupa ilmu pengetahuan dan wawasan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Shalawat 

bertangkaikan salam tak lupa penulis kirimkan untuk Nabiullah Muhammad SAW, 

beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah membawa kita keluar dari zaman 

jahiliah. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi “Hubungan Inferiority 

Feeling Dengan Kesuksesan Belajar Di Panti Asuhan As – shohwa Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan”. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai 

suatu bentuk pertanggung jawaban peneliti sebagai mahasiswa guna memenuhi 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sesungguhnya skripsi ini telah saya susun semaksimal mungkin. Namun 

saya juga menyadari mungkin akan ada kesalahan dalam skripsi ini karena 

keterbatasan ilmu dan wawasan yang saya miliki. Karena itu, peneliti 

mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi 

lebih baik. Besar harapan peneliti agar skripsi ini bisa memberikan kontribusi bagi 

yang membutuhkan. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari semua pihak yang turut 

membantu serta memberi dukungan moral pada penulis. Pada kesempatan ini saya 

sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan akal dan fikiran. Serta kepada junjungan alam yakni Nabi 

besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Skripsi ini saya dedikasikan 

kepada kedua orangtua saya yakni, Ayahanda Ahmad Arbani dan ibunda Susi 

Herawati tercinta. Terima kasih karena telah membesarkan saya dengan 

penuhkasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang besar agar saya bisa 

mencapai kesuksesan. Dan terimakasih karena telah mengajarkan sifat kebajikan 

yang menjadi awal kesuksesan saya. Skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk 

membahagiakan kedua orangtua saya. Semoga kelak saya akan memberi hal lebih 

kepada mereka. Dan untuk saudara kandung saya Karina Cucha Ahmad, S.Si, 

terima kasih untuk selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Yang selalu 
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mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi dan sabar 

menghadapi amarah saya ketika stres.  

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan moral. Ucapan 

terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:  

1. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Drs. H. Suryan A. Jamrah dan Drs. H. Promadi MA, Ph.D, selaku wakil 

Rektor I dan III Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang 

telah mempermudah perizinan dan hal-hal penting lainnya 

4. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Dr. Azni, M.Ag, selaku 

wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
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sekretaris prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

6. Bapak Dr. H. Miftahuddin, M.Ag selaku Pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan, arahan, 

pengetahuan, dan motivasi kepada penulis. 

7. Bapak M. Fahli Zatra Hadi M.Pd selaku penasehat akademik yang telah 

meluangkan waktunya untuk memeberikan saran dan ilmu yang luar 

biasa untuk penulis. 

8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis dari semester satu sampai sekarang yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

9. Ibu Hj. Asparida selaku ketua Yayasan Panti Asuhan As – shohwa, yang 
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yang banyak memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG  

 Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 

pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak 

terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita – cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam 

bidang pembangunan nasional.
1
 

Panti Asuhan Asshohwa yang beralamat di Jl. Merpati Sakti Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan, adalah salah satu dari beberapa rumah Panti 

yang terdapat di kota Pekanbaru, yang berdiri sekitar tahun 2002 mengasuh anak – 

anak dari latar belakang yang berbeda, seperti anak yatim, anak piatu, anak yatim 

piatu, anak terlantar dan anak yang tidak mampu, dari data yang dieproleh selama 

observasi peneliti, selain pendidikan keagamaan, pendidikan formal anak tetap 

tidak dilupakan, semua anak didik di panti asuhan tetap disekolahkan di sekolah 

formal hingga tingkat SMA. Jumlah anak dalam Panti Asuhan tersebut berjumlah 

39 anak, yang mana 34 tinggal di rumah Panti Asuhan dan 5 anak tinggal di luar 

Panti Asuhan. Rumah Panti Asuhan Asshohwa dari segi sarana prasarana 

sekarang telah memiliki gedung permanen dua lantai sebagai asrama anak dan 

memiliki kantor lengkap dengan fasilitas komputer serta lemari arsip untuk 

mendukung operasional dan administrasi panti asuhan. 
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Penilaian remaja yang tinggal di panti asuhan mengenai dirinya yang 

berbeda dengan remaja lain yang masih memiliki kelurga lengkap, atau diberi 

kasih sayang yang lebih oleh orang tua bahkan kelurganya merupakan salah satu 

faktor yang menibulkan penilian yang negatif tentang hidup mereka. Penilian 

negatif ini berupa memandang rendah diri, tidak berharga di lingkungan 

masyarakat, merasa tidak berguna, bahkan merasa masa depan mereka akan buruk 

karena hal tersebut. Atau bahkan mereka merasa mereka tidak layak mendapatkan 

pendidikan yang seperti apa yang mereka cita – citakan. Hal itu membuat mereka 

seringkali menganggap diri mereka tidak memiliki aeri sehingga hanya ingin 

berteman dengan anak – anak sesama anak panti asuhan saja.  

Mereka cenderung menjadi remaja yang pemalu, pendiam, dan kurang 

berani mengekspresian diri mereka sendiri dan cenderung kurang percaya diri 

terhadap kemampuan yang terdapat pada dirinya sendiri. Menurut penelitian 

Fitriani, remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju 

masa dewasa yang mengalami berbagai perubahan,  diantaranya  perubahan  fisik, 

di  mana  tubuh  berkembang  pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang 

dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif, berubah 

secara kognitf dan mulai mampu berpikir  abstrak  seperti  orang  dewasa serta 

mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam  rangka menjalankan 

peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa dan untuk perilaku yang sesuai 

untuk tumbuh kembang usia remaja di perlukan adalah kepercayaan diri yang 

merupakan aspek penting dalam diri seseorng terutama remaja dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.
2
 

Sejauh ini masih banyak remaja yang sering mengalami pada dirinya 

merasa kekurangan, tidak memiliki bakat, kehidupan yang kurang, kasih sayang 

yang minimalis, bahkan pendidikan yang tidak sesuai dengan rencana hidupnya 

yang di bangun sejak kecil. Maka dengan itu timbullah Inferiority Feeling di 

kehidupan sehari harinya yang dapat mempengaruhi kegiatan – kegiatan yang 
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diinginkan. Adler menyatakan bahwa Inferiority feelinga dalah rasa diri kurang 

atau rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berhargaatau kurang 

mampu dalampenghidupan apa saja.
3
 

Perlu dinyatakan bahwa perasaan inferioritas tidak selalu abnormalitas, 

melainkan justru penyebab berjuang lebih maju lagi.
4
Inferiority feeling akan 

ditunjukkannya atau ditandainya dalam perilaku, ucapan, dan sikap miliknya. 

Kondisi inferiority feeling pada seseorang memang berpengaruh terhadap kondisi 

fisiknya. Kondisi fisik seseorang bisa diobati secara efektif tapi kondisi ini bukan 

karena kekurangan dirinya yang membawa pengaruh buruk padanya, namun sikap 

pasien itu sendiri lah yang bertanggung jawab dengan kondisinya termasuk 

inferiority feeling miliknya yang bisa berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. 

Inferiority feeling dapat mengaktifkan reaksi psikosomatis, melalui bentuk-bentuk 

sakit perut, ashma, pusing, dan sebagainya. Ketika tekanan datang, reaksi ini 

segera muncul, dan akibatnya ia memanfaatkan rasa rendah dirinya sebagai alasan 

untuk tidak lagi memikul tanggung jawabnya. Cara tersebut adalah salah satu 

usaha yang biasa dilakukan untuk mengatasi rasa inferiority feeling. Pengertian 

yang lebih rinci adalah satu gagasan atau konsepsi ideasional mengenai diri 

sendiri, yang menyajikan kesatuan, daya juang, dan daya usaha pada manusia 

serta benda beda. Gambaran yang diidealkan itu merupakan satu perkiraan yang 

palsu dan berlebihan atau dibesar-besarkan mengenai potensialitas dan 

kemampuan diri yang sebenarnya, dan lebih banyak dijabarkan dari fantasi serta 

harapan dari pada realitas. 

Dengan begitu kesuksesan belajar anak – anak panti sangatlah mereka 

khawatirkan, dengan begitu besar inferiority feeling yang dimiliki remaja yang 

tinggal di panti asuhan tersebut. Akan tetapi mereka terus menjalani 

kesehariannya dengan baik dan belajar dengan semestinya. Dengan keinginan 

mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik meski mereka berbeda 

dengan anak yang lain. Memiliki masa depan yang baik, keberhasilan belajar yang 
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baik adalah salah satu keinginan remaja didunia baik mereka yang beruntung atau 

pun tidak beruntung, sebab dengan suksesnya belajar maka baiklah masa depan 

remaja itu. 

Fungsi  pendidikan  salah satunya  adalah membentuk  sikap dan  orientasi 

siswa terhadap belajar, menanamkan sikap positif dan haus akan pengetahuan 

serta untuk mengembangkan keterampilan belajar secara efektif. Keberhasilan 

siswa dalam pendidikannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan belajar yang 

dimiliki. Kesuksesan belajar sebagai daya dorong yang memungkinkan seseorang 

berhasil mencapai apa yang diidamkan. Seseorang yang memiliki motivasi belajar 

tinggi cenderung untuk selalu berusaha mencapai apa yang diinginkan walaupun 

mengalami hambatan dan kesulitan dalam meraihnya. Pada kenyataannya 

motivasi belajar yang dimiliki oleh seseorang cenderung sering mengalami 

penurunan dan di waktu lain mengalami peningkatan. Kesuksesan belajar yang  

dimiliki seseorang idealnya  selalu  mengalami progresif  atau kemajuan  sehingga 

akan mempercepat apa yang diidamkan. 

Akan tetapi remaja putra dan putri di Panti Asuhan As- shohwa memiliki 

semangat belajar yang sangat kuat, walaupun keadaan yang mereka rasakan 

seperti saat ini. Mereka akan tetap terus belajar demi memperjuangkan pendidikan 

mereka selanjutnya. Begitu pula dengan pemilik Yayasan Panti Asuhan tersebut, 

semaksimal mungkin mengusahakan keberlangsungan belajar mereka dengan 

layak, memberikan kasih sayang yang sempurna untuk mereka, kelak mereka 

tidak merasa bahwa diri mereka tidak seberuntuk remaja putera dan putri yang 

memiliki kelurga yang lengkap. 

Seperti dalam Al – qur‟an sudah di jelaskan bahwasanya kesanggupan 

seseorang dalam menjalan kehidupan itu di berikan sesuai dengan kesanggupan 

dirinya sendiri, tertuang dalam surah Al – Baqarah ayat 286 : 
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Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 

memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah peneiliti jelaskan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitan tentang “Hubungan 

Infriority Feeling dengan Kesuksesan Belajar Remaja di Panti Asuhan As-

shohwa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.” 

2. PENEGASAN ISTILAH  

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan proposal penelitian 

maka permasalahan difokuskan kepada : 

a. Infriority Feeling 

Adler menyatakan bahwa Inferiority feeling adalah rasa diri kurang atau 

rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang 

mampu dalam penghidupan apa saja.
5
  

b. Kesuksesan Belajar 

Kesuksesan Belajar adalah suatu impian atau tujuan yang kita inginkan 

telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yng dijalani dalam hidupnya untuk 
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mencapai kesuksesan dan keinginan tersebut berupa hal yang positif bagi diri 

sendiri dan orang lain. Keberhasilan juga berarti memperoleh penghargaan, 

kepemimpinan. Keberhasilan juga dapat dikatakan bahwa akan dilihat lebih 

tinggi oleh orang lain dalam usaha dan kehidupan sosial seseorang. 

Keberhasilan juga berarti kebebasan, kebebasan dari rasa takut, rasa cemas, 

rasa frustasi dan kegagalan. keberhasilan itu bisa diartikan sebagai 

penghargaan diri.
6
 

c. Remaja  

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa 

yakni antara 12 sampai 21 tahun.
7
 Remaja merupakan masa transisi atau 

peralihan dari masa anak menuju masa dewasa yang mengalami berbagai 

perubahan,  diantaranya  perubahan  fisik, di  mana  tubuh  berkembang  pesat 

sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan 

berkembangnya kapasitas reproduktif, berubah secara kognitf dan mulai 

mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa serta mulai melepaskan diri 

secara emosional  dari  orang tua  dalam  rangka menjalankan peran sosialnya 

yang baru sebagai orang dewasa dan untuk perilaku yang sesuai untuk tumbuh 

kembang usia remaja  di  perlukan  adalah  kepercayaan diri yang merupakan 

aspek penting dalam diri seseorng terutama remaja dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya 

d. Panti Asuhan  

Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan 

anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/ wali anak dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 
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penerus cita – cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam 

bidang pembangunan nasional.
8
 

 

1. PERMASALAHAN  

a. Identifikasi Masalah  

1) Remaja di Panti Asuhan As – shohwa cenderung pemalu  

2) Remaja di Panti Asuhan As – shohwa sering merasa kurang 

beruntung hidupnya  

3) Adanya perasaan rendah diri yang berlebihan  

4) Adanya kakhwatiran terhadap keusksesan belajar remaja di 

Panti Asuhan As – shohwa. 

b. Batasan Masalah  

Agar penetilitian ini dilakukan lebih fokus dan sempurna maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian pada remaja awal sampai remaja 

akhir berusia 12-21 tahun dengan jumlah 25 orang. 

c. Rumusan Masalah  

Dengan adanya perumusan masalah diharapkan dapat mengarahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data dan memilih metodologi yang tepat untuk 

penelitian yang positif dan signifikan. Berdasarkan fenomena yang 

dikemukakan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah 

Ada hubungan secara signifikans inferiority feeling dengan kesuksesan belajar 

remaja di Panti Asuhan As-shohwa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan? 

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1) Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan infriority feeling dalam kesuksesan belajar pada remaja di  

Panti Asuhan As-shohwa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan 
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2) Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis: 

a. Kegunaan Teoritis  

1) Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah 

sekaligus, setalah itu dapat menjabarkannya dalam hasil 

berbentuk skripsi. 

2) Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran pada ilmu 

bimbingan dan konseling islam terutama di dalam kajian 

teori inferiority feeling. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar 

sarjana sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin 

Suska Riau  

2) Dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan kepada 

mahasiswa/i mengenai teori Inferiority feeling. 

2. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sebagai bentuk gambaran dari penulisan skripsi ini, terdapat 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I              :  Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari, Latar 

Belakang, Penegasan Istilah, Alasan Pemilihan 

Judul, Permasalahan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II             : Berisikan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, 

Kajian Teoritis, Penelitian Relevan, Defenisi 

Konsepsional dan Operasional Variabel, dan 

Hipotesis  

BAB III            : Berisikan Metode Penelitian yang terdiri dari, 

Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik 
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Pengumpulan Data, Uji Validitas, Uji Realibilitas, 

dan Teknik Analisa Data  

BAB IV            : Berisikan Gambaran Umum yang terdiri dari, 

Profil Panti Asuhan As – shohwa Kelurahan  

Simpang Baru Kecamatan Tampan, Visi dan Misi 

Panti Asuhan, Komponen Kegiatan Anak Panti 

Asuhan. 

BAB V             : Berisikan Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari, 

Hasil Penelitian, Pembahasan. 

BAB VI            : Berisikan Penutup yang terdiri dari, Kesimpulan 

dan Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

1. PENELITIAN RELEVAN 

Dalam penelitian ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 

mahasiswi sebelumnya yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu 

yaitu sebagai berikut: 

A. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryana tahun 2017 dari jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Tingkat 

Kepedulian Masyarakat Terhadap Anak Panti Asuhan Assohwa Di 

kelurahan Simpang BARU Kecamatan Tampan”. Peneliti sebelumnya 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang membahas tentang 

kepedulian masyarakat sekitar terhadap anak panti tersebut.
9
 

B. Penelitian yang dilakukan oleh Rony Agung Wahyudi Mahasiswa jurusan 

Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Thaun 2013 Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul “ Hubungan Inferiority feeling dan Agresivitas 

pada Remma Delinkuen ( Belajar pada Penerima Mafaat Di PSMP 

Antasena Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang tingginya agresivitas 

yang dipengaruhi oleh bebrapa faktor, salah satunya inferiority feeling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.
10

 

C. KAJIAN TEORITIS 

a. Pengertian Inferiority Feeling 

Adler menyatakan bahwa Inferiority feeling adalah rasa diri kurang atau 

rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu 

dalam penghidupan apa saja.
11
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Inferiority feeling merupakan suatu teori dari Alfred Adler, seorang ilmuan 

sekaligus penemu dari individual psikologi berawal dari ide yang berasal dari 

inferior ty organ yaitu kekurangsempurnaan organ atau bagian tubuhnya pada 

daerah-daerah tertentu baik karena bawaan atau kelainan dalam perkembangan 

.Inferiority organ membutuhkan pengkompensasian melalui latihan-latihan untuk 

memperkuat bagian tubuh tersebut
12

. 

Disempurnakan lebih lanjut oleh Adler bahwa inferiority feeling 

merupakan suatu perasaan diri kurang atau rendah diri yang ada pada setiap diri 

individu karena pada dasarnya manusia diciptakan atau dilahirkan dengan keadaan 

lemah tak berdaya. Dilanjutkan olehnya bahwa semua orang memiliki rasa rendah 

diri (inferior),  namun tidak perlu dikhawatirkan karena inferiority feeling adalah 

kondisi umum yang dimiliki oleh setiap orang bukan sebagai tanda dari 

kelemahan atau pun suatu tanda abnormal, jadi inferiority  feeling bukanlah  tanda  

ketidak mampuan seseorang  namun ini hanya suatu bentuk perasaan 

ketidakmampuan pada dirinya, dilanjutkan lagi oleh Adler
13

  bahwa inferiority 

feeling adalah sumber dari semua kekuatan manusia. Semuaorang berproses, 

tumbuh, dan berkembang  hasil dari usaha untuk mengkompensasikan  perasaan 

inferioritasnya. Bisa diartikan bahwa inferiority feeling adalah sebuah motivasi 

yang dimiliki oleh seseorang untuk berperilaku (berproses, tumbuh, dan 

berkembang)  menuju perasaan superior.  

Inferiority feeling  diartikan  sebagai  segala rasa ketidak mampuan 

psikologis, negatif,  dan keadaan jasmani  yang kurang sempurna  yang dirasa 

secara subjektif. Melalui inferiority feeling, individu berjuang untuk menjadi 

pribadi yang unggul dan mandiri (superior). Menurut Adler individu yang mandiri 

adalah individu yang kreatif, yakni individu yang mengetahui potensinya, mampu 

menetapkan tujuan hidupnya, serta mampu mengembangkan potensinya untuk 

mencapai tujuan hidupnya, jadi ketika seseorang berada pada saat dimana dia 

melihat orang lain jauh lebih besar dan lebih baik darinya saat itu dia akan merasa 

inferior, tidak memuaskan atau tidak sempurna sehingga dia akan berusaha untuk 
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mencapai satu level lebih tinggi dari posisinya sekarang sehinggadiaakan merasa 

superior sesaat, dan akan terus berputar seperti itu. 

b. Kompensasi Inferiority Feeling 

Menurut Alwisol
14

 ada tiga kecenderungan dalam kompensasi untuk 

melindungi diri dari rasa malu akibat inferiority feeling yang umum dipakai, 

yakni: 

1) Sesalan (excuses) 

Kecenderungan dalam pengamanan yang paling umum adalah sesalan. 

Orang neurotic dan orang  normal sering menggunakan sesalan. orang neurotik, 

juga orang normal, biasa memakai sesalan: 

a) “Ya tetapi (yes but)” orang pertama menyatakan apa yang 

sesungguhnya mereka senang kerjakan, sesuatu yang terdengar 

bagus untuk orang lain kemudian diikuti dengan pernyataan sesalan. 

Sesalan “ya tetapi” ini dipakai untuk mengurangi bahaya   harga diri 

yang jatuh karena melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. 

b) “Sesungguhnya kalau (if only)” sesalan ini dinyatakan dengan cara 

berbeda. sesalan ini digunakan untuk melindungi perasaan lemah 

dari harga diri, dan menipu orang lain untuk percaya bahwa mereka 

sesungguhnya lebih superior dari kenyataan yang ada sekarang. 

2) Agresi 

Penggunaan agresi untuk pengamanan kompleks superior yang berlebihan, 

melindungi harga dirinya yang rentan. ada tiga macam agresi yaitu: 

a) Merendahkan (depreciate) adalah kecenderungan menilai rendah 

prestasi orang lain dan menilai tinggi prestasinya sendiri. 

Kecenderungan perilaku ini tampak pada tingkahlaku agresi seperti 

sadisme, gosip, kecem- buruan, dan tidak toleran. maksud dibalik 

depresiasi ini adalah untuk mengecilkan orang lain sehingga kalau 

dibandingkan dengan orang lain dirinya akan merasa lebih baik. 
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b) Menuduh (accusation) adalah kecenderungan  menyalahkan orang 

lain atas kegagalan dirinya, dan kecenderungan untuk mencari 

pembalasan dendam, sehingga mengamankan kelamahan harga 

dirinya. 

c) Menuduh diri sendiri  (self accusation)  ditandai  dengan  menyiksa  

diri  dan perasaan berdosa. menyiksa diri terjadi pada penderita 

masokisme, depresi, dan bunuh diri, yang maknanya mengamankan 

agar kekuatan neurotik tidak menyakiti orang lain yang dekat dengan 

penderita dan tujuannya adalah membebaskan penderitaan orang lain 

kepada dirinya untuk melindungi harga dirinya. 

3) Menarik diri (withdrawal)  

Kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan, pengamanan melalui 

mengambil jarak. Ada empat jenis bentuk menarik diri yang terjadi yaitu mundur, 

diam ditempat, ragu-ragu dan membuat hambatan. Semua ini dimak- sudkan 

untuk pengamanan agar harga dirinya tidak mengalami inflasi. 

a) Mundur (moving backward) mundur didesain untuk memperoleh 

simpati, sikap yang umumnya muncul dari anak yang dimanjakan. 

percobaan bunuh diri (mundur dari hidup) adalah usaha untuk 

menarik perhatian orang lain,  memaksa  orang  lain  mengasihani  

dan  melindungi  dirinya (agar tetap hidup) 

b) Diam ditempat (standing-still) orang yang diam ditempat tidak 

bergerak kemanapun, menolak tanggung jawab dengan menarik diri 

dari semua ancamankegagalan. mereka mengamankan aspirasi 

fiksinya dengan tidak melakukan apapun agar tidak terbukti bahwa 

mereka tidak dapat men- capai tujuan itu. contohnya adalah orang 

tidak pernah mengikuti ujian masuk  perguruan  tinggi,  tidak  akan  

pernah  merasakan  kegagalan  tes, anak yang malu dan menjauhi 

temannya tidak pernah mengalami ditolak temannya/ deengan tidak 

mengerjakan apapun, orang mengamankan har- ga dirinya dan 

melindungi diri dari kegagalan. 
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c) Ragu-ragu  (hesitation)  banyak  orang  ragu-ragu  atau  bimbang  

ketika menghadapi ,asalah yang sulit. Mengulur waktu, kompulsi, 

menjadi cara efektif pengamanan dengan membuang waktu, 

sehingga masalah tidak perlu lagi dihadapi. Melangkah bolak-balik, 

sikap sangat teratur, merusak pekerjaan  yang  baru  dimulai,  

meninggalkan  pekerjaan  yang  belum selesai adalah contoh-contoh 

ragu-ragu. 

d) Membangun  penghalang  (constructing  obstacle)  merupakan  

bentuk menarik diri yang paling ringan, mirip sesalan 

“sesungguhnya-kalau”. Orang mengkhayal suatu penghalang, dan 

keberhasilan mengatasi seba- gian dari hambatan itu sudah 

melindungi harga diri dan prestise dirinya. 

Bersumber dari beberapa pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa bentuk-bentuk pengkompensasian dari inferiority feeling ada dua bentuk 

yaitu menarik diri dan agresif. 

c. Aspek Inferiority Feeling 

Lauster menyebutkan karakteristik remaja yang memiliki inferiority 

feeling
15

 

1) Individu  merasa  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  tidak  adekuat.  

Individu tersebut cenderung merasa tidak aman dan tidak bebas 

bertindak, cenderung ragu-ragu dan membuang waktu dalam 

pengambilan keputusan, memiliki perasaan rendah diri dan pengecut, 

kurang bertanggung jawab dan cenderung menyalahkan pihak lain 

sebagai penyebab masalahnya, serta pesimis dalam menghadapi 

rintangan. 

2) Individu merasa tidak diterima oleh kelompoknya atau orang lain. 

Individu ini cenderung menghindari situasi komunikasi karena merasa 

                                                             
15

Lauster, P. 1978.The PersonalityTest. London&Sidney: Pans Book hlm,338  

 



 

15 

takut disalahkan atau direndahkan, merasa malu jika tampil di 

hadapan orang. 

3) Individu tidak percaya terhadap dirinya dan mudah gugup. Individu 

ini mera- sa cemas dalam mengemukakan gagasannya dan selalu 

membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. . 

Fleming dan Courtney (dalam Robinson, Shaver, dan Wrightman
16

) 

menjabarkan inferiority feeling dalam alat ukurnya yang bernama Feeling of 

Inadequacy Scale yang mengindikasikan perasaan tidak mampu dalam lima aspek 

berikut ini: 

a) social confidence 

Merupakan perasaan kurang pasti, merasa kurang bisa diandalkan, dan 

kurangnya rasa percaya pada kemampuan seseorang dalam situasi yang 

melibatkan orang lain. 

b) school abilities 

Merupakan perasaan tidak mampu atau tidak berdaya terhadap 

kualitas, kekuatan, daya kompetensi, kecakapan, keahlian, keterampilan, 

kesanggupan dalam melakukan tugas akademik. 

c) self regard 

Penghormatan terhadap dirinya sendiri yang rendah atau kurangnya 

perhatian dan pertimbangan terhadap kepentingan dan minatnya sendiri. 

d) physical appearance 

Individu dengan inferiority feeling sangat memperhatikan 

penampilannya, dia akan berusaha memperhatikan penampilan tubuhnya, ini 

merupakan salah sa- tu bentuk untuk mengkompensasikan inferiority feeling 

miliknya. 

e) physical abilities 
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Perasaan diri lebih lemah dalam hal kemampuan tubuh yang dimiliki 

serta potensi individu untuk melakukan performasi yang berkaitan dengan 

fisiknya dibandingkan teman atau kelompok sebayanya. 

Berdasarkan aspek-aspek yang diungkapkan oleh para tokoh di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan aspek social 

confidence, school ability, self-regard, physical appereance, dan physical 

abilities. Aspek-aspek ini dirasa sudah bisa mewakili dalam pengukuran 

inferiority feeling. 

d. Faktor Penyebab Inferiority Feeling 

Individu yang tinggal dilingkungan social yang buruk atau tidak 

menguntungkan, misalnya, dan pemanjaan yang berlebihan, akan mengekalkan 

rasa ketergantungan anak, lalu soci menumbuhkan inferiority feeling
17

. 

Diterangkan lebih lanjut lagi oleh Kartono18 lingkungan keluarga dan 

pengkondisian yang sangat kejam tanpa cinta kasih sama sekali, penuh kekerasan 

dan ucapan-ucapan penghinaan akan mengembangkan perasaan penolakan 

terhadap social, benci, dan dendam yang hebat  serta inferiority feeling. Rasa 

rendah diri menurut Adler
19

  disebabkan karena: 

1) Cacat Jasmani 

Setiap orang akan merasa senang bila memiliki tubuh yang sempurna, 

semen- tara cacat jasmani akan menjadi sasaran ejekan dari teman-teman 

sepermainan anak. Maka itu timbul perasaan tidak enak pada diri sendiri 

terhadap orang lain, dan merasa seakan lingkunga sekitarnya memusuhinya. 

2) Cacat Rohani 

Timbul sejak anak masih kecil, sejak lahir anak melihat di 

sekelilingnya orang-orang besar, sempurna dan dapat mengerjakan segala 

yang ia tidak dapat. Hal tersebut menimbulkan perasaan kurang pada anak-

anak, terutama kalau orang dewasa yang ada disekitarnya tidak dapat 
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18
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19
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menyadari dunia anak- anak dan tidak menghargainya. Namun, cacat rohani 

dapat timbul pula pada orang dewasa, apabila cita-cita dan kemampuan diri 

tidak dapat sejalan. 

3) Pendidikan yang Salah 

Mendidik dengan memanjakan dan mendidik dengan kekerasan, kedua 

cara mendidik  tersebut  akan  menimbulkan  rasa  inferioritas  pada  anak.  

Memanjakan, anak selalu ditolong dalam setiap pekerjaan akan 

mengakibatkan anak tidak memiliki kekuatan, selalu menggantungkan diri 

pada orang lain, tidak dapat berdiri sendiri, dan menganggap dunia sekitarnya 

harus melad- eninya. Akibatnya anak menjadi tidak berani bergaul dengan 

masyarakat dan menjauhkan diri dari lingkungan. Sementara mendidik dengan 

kekerasan, menyebabkan anak selalu merasa dimusuhi, tertekan, hingga tidak 

dapat mengembangkan rasa kemasyarakatannya. Akibatnya anak merasa 

terasing- kan dari masyarakat dan tidak akan pernah mencapai keinginannya, 

yaitu cinta dan kasih social. 

 

2. Pengertian Kesuksesan Belajar   

Kesuksesan belajar adalah suatu impian atau tujuan yang kita inginkan 

telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yng dijalani dalam hidupnya untuk 

mencapai kesuksesan dan keinginan tersebut berupa hal yang positif bagi diri 

sendiri dan orang lain. Keberhasilan juga berarti memperoleh penghargaan, 

kepemimpinan. Keberhasilan juga dapat dikatakan bahwa akan dilihat lebih tinggi 

oleh orang lain dalam usaha dan kehidupan sosial seseorang. Keberhasilan juga 

berarti kebebasan, kebebasan dari rasa takut, rasa cemas, rasa frustasi dan 

kegagalan. keberhasilan itu bisa diartikan sebagai penghargaan diri. 

 

6.Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar 
20

 

 Agar kita dapat mencapai keberhasilan belajar yang maksimal, tentu saja 

kita harus memahami faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 
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tersebut, secara garis besar faktor – faktor keberhasilan belajar itu dapat dibagi 

menjadi duaa bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. 

1) Faktor Biologis ( Jasmaniah ) 

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan 

keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan, keadaan jasmani 

yang perlu diperhatikan sehubungan dengan faktor bilogis ini diantaranya 

sebagai berikut: 

Pertama,kondisi fisik yang normal. Kondisi fisik yang normal atai 

tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai sesudah lahir sudah 

tentu merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan belajar 

seseorang .  

Kedua,kondisi kesehatan fisik. Bgaimana kondisi kesehatan fisik 

yang sehat dan segar (fit) sangat mempengaruhi keberhasilan belajar 

seseorang. 

2) Faktor Psikologis ( Rohaniah ) 

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. 

Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah 

kondisi mental yang mantap dan stabil. Sikap mental yang positif dalam 

proses itu misalnya saja adalah kerjainan dan ketekunan belajar, tidak 

mudah putus asa atau frustasi dalam menghadapi kesulitan atau 

kegagalan, tidak mudah terpengaruh untuk lebih mementingkan 

kesenangan dari pada belajar, mempumyai inisiatif sendiri dalam belajar, 

berani bertanya dan selalu percaya pada diri sendiri. 

b. Faktor Eksternal
21

 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu 

sendiri,  
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1) Faktor Lingkungan Keluarga  

Faktor lingkunga rumah atau kelurga ini merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan 

seseorang, dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula 

dalam menetukan keberhasilan belajar seseorang. 

2) Faktor Lingkungan Sekolah  

Satu hal yang paling mutlak harus ada disekolah untuk menujang 

keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang 

ditegakkan secara konsisten. Disiplin tersebut harus diteggakkan secara 

menyeluruh, dai pimpinan sekolah yang bersangkutan. Kondisi 

lingkungan sekolah yang juga dapat mempengaruhi kondisi belajar antara 

lain adalah adanya guru yang baik dalam jumlah cukup memadai sesuai 

dengan jumlah bidang belajar yang ditentukan, peralatan belajar yang 

cukup lengkap,
22

 gedung sekolah yang memenuhi persyaratan 

berlangsungnya proses belajar yang baik. 

3) Faktor Lingkungan Masyrakat 

Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menunjang keberhasilan 

belajar diantaranya dalah lembaga – lembaga pendidikan nonformal yang 

melaksanakan kursus – kursus tertentu, seperti kursus bahasa asing, 

keterampilan tertentu, bimbingan tes, kursus pelajaran tambahan yang 

menunjang keberhasilan belajar disekolah, sanggar majelis taklim, 

sanggar organisasi keagamaan seperti remaja masjid dan lainnya.
23

 

4) Faktor Waktu ( Kesempatan ) 

Waktu ( Kesempatan ) memang berpengaruh terhadap keberhasilan 

seseorang, sering menjadi masalah bagi siswa remaja bukanada tidak 

adanya waktu yang tersedia untuk belajar. Selain itu masalah yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana mencari dan menggunakan waktu untuk 

belajar dengan baik dan di sisilain mereka juga dapat melakukan kegiatan 

– kegiatan yang bersifat huburan atau rekreasi yang sangat bermanfaat 

pula untuk menyegarkan pikiran (refreshing).24 
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D. DEFENISI KONSEPSIONAL DAN OPERASIONAL VARIABEL . 

1. Defenisi Konsepsional  

Defenisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang 

menggambarkan hubungan antara beberapa konsep khusus yang menentukan 

variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(X) Inferiority Feeling dan variabel terikat (Y) kesuksesan belajar. Adler 

menyatakan bahwa Inferiority feeling adalah rasa diri kurang atau rasa rendah 

diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam 

penghidupan apa saja.
25

 Dan Afi Pranawa membagi faktor – faktor keusksesan 

belajar terdiri dari : faktor internal yakni faktor bilogis dan faktor psikologis, 

serta faktor external diantaranya faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

sekolah, faktor lingungan masyarkat dan faktor waktu  

2. Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel. Variabel pertama 

adalah variabel bebas ( Independent Variable) dan yang kedua adalah variabel 

terikat ( dependent variable). Variabel bebas dalam pneleitian inni adalah 

Inferiority Feeling dan varibael terikat dalam penelitian ini adalah Kesuksesan 

belajar. 

Tabel 2.1 

Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Inferiority 

Feeling ( X) 

1.Socialconfidence 

1. Tidak mampu bergaul 

dengan baik dengan orang 

lain  

2. Merasa khawatir dengan 

kritikan orang lain  

3. Merasa takut atau cemas 

LIKERT 
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ketika pergi keluar rumah 

sendirian dan banyak orang 

sedang berkumpul 

4. Khawatir dengan pendapat 

orang lain yang berbeda 

pendapat  

5. Kesulitan berfikir tentang 

apa yang harus dibicarakan 

kepada orang lain 

6. Merasa tidak nyaman ketika 

bertemu dengan orang yang 

baru dikenal 

7. Merasa khawatir orang suka 

kepada saya 

8. Memiliki masalah rasa malu 

9. Khawatir jika beberapa 

orang yang ditemui memilik 

pendapat yang berbeda 

10. Khawarir dengan yg 

dipikirkan orang tentang 

saya  

 

2. Selfregard 

1. Merasa minder jika 

dibandingkan dengan orang 

yang dikenal 

2. Merasa bahwa tidak 

berharga 

3. Menyakini bahwa orang 

lain akan menghormati 

suatu saat nanti 

4. Merasa kecewa dengan diri 

LIKERT 
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sendiri dan apakah saya 

berharga 

5. Memebenci diri sendiri 

 

3. School ability 

1. Khawatir ketika harus 

membaca dan memahami 

tugas didepan kelas. 

2. Ragu menyampaikan 

pendapat untuk 

menyakinkan guru tentang 

ide- ide 

3. Memiliki kesulitan untuk 

menuangkan ide dalam 

tugas sekolah  

4. Memiliki kesulitan dalam 

memahami tugas sekolah 

5. Merasa kurang memiliki 

kemampuan dalam bidang 

keilmiahan jika 

dibandingkan dengan orang 

lain  

6. Merasa telah melakukan 

tugas dengan baik 

7. Merasa harus belajar lebih 

keras dari teman – teman 

sekelas disekolah 

LIKERT 

 
4. 

Physicalapeareance 
1. Sadar diri engan keadaan  

2. Merasa malu dengan 

keadaan fisik dan badan  

3. Merasa teman – teman lebih 

LIKERT 
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menarik secara jasmaniah ( 

fisik) 

4. Berharap untuk penampilan 

fisik lebih baik lagi  

5. Ragu dengan kekampuan 

menarik perhatian wanita  

6. Yakin bahwa orang lain 

melihat sebagai seseorang 

yang menarik secara 

jasmaniah ( fisik ) 

7. Merasa fisik ini tidak 

sempurna 

 

5.Physical ability 

1. Yakin dengan kemapuan 

sendiri 

2. Merasa tidak mampu 

melakukan apapun dengan 

baik  

3. Minder dengan kemampuan 

berolahraga jika 

dibandingkan dengan 

kebanyakan orang lain 

4. Khawatir jika tidak bisa 

melakukan dengan baik 

ketika beraktivitas olahraga 

yang membutuhkan 

koordinasi fisik 

5. Merasa tidak memiliki 

kemapuan untuk melakukan 

sesuatu dengan baik 

kegiatan bersenang senang 

LIKERT 
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yang melibatkan koordinasi 

fisik  

6. Ketika berolahraga merasa 

bingung dan frustasi 

Kesuksesan 

belajar (Y) 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengalami banyak 

kegagalan, dan tidak 

menyerah dengan keadaan  

2. Menetenapkan target untuk 

mencapai impian di masa 

depan  

3. Memiliki target untuk 

mecapai impian  

4. Mmempunyai idola atau 

panutuan sesuai dengan 

impian  

5. Belum mempunyai tujuan 

hidup yang jelas  

6. Tidak membutuhkan 

perencanaan untuk masa 

depan  

7. Sudah memikirkan impian 

apa saja yang akan terwujud 

dimasa depan  

8. Salah satu yang membuat 

bersemangat , ketika yakin 

bisa mewujudkan impian  

9. walaupun ada banyak 

hambatan dan rintangan, 

akan tetap berusaha 

mewujudkan impian  

10. Yakin dengan rencana 

LIKERT 
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yang dibuat dapat 

membantu meraih impian 

dimasa depan 

11. Memiliki tekad yang 

kuat untuk mewujudkan 

impian  

12. Kemampuan yang 

dimiliki, mmpu meraih 

impian  

13. Menyerah ketika 

mendaptkan kesulitan  

14. Ketika memikirkan impian 

saya, sat itu juga 

memikirkan uasaha 

bagaimana untuk 

mewujudkannya] 

15. Tetap berusaha jika 

kenyataan tidak sesuai 

dengan harapan  

16. Semaksimal mungkin 

usaha yang dilakukan, 

optimis akan berhasil 

17. Akan berusaha untuk 

tetap mewujudkan 

impian  

18. Dengan kekurangan yang 

dimiliki, masih memiliki 

impian 
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Faktor Eksternal  

1. Dengan keadaan yang 

sekarang, tidak 

mengurangi semnagt 

untuk belajar 

2. Akan tetap berusaha 

untuk melanjutkan 

pendidikan  

3. Akan tetap belajar 

meski harus bekerja 

terdahulu  

4. Akan melanjutkan 

pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi  

5. Yakin dan percaya 

bisa mewujudkan 

impian  

6. Ketika sedang tidak 

bersemangat sering 

menyendiri 

7. Sering memikirkan 

bagaimana pendidikan 

selanjutnya  

8. Mudah menyerah 

ketika mendapati 

kesulitan dalam 

mewujudkan impian  

9. Mencapai prestasi 

merupakan salah satu 

cara mewujudkan 

impian  

10. Kurang termotivasi 

 

LIKERT 
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ketika menyadari 

kekurangan pada diri 

sendiri 

11. Sering menangis 

ketika gagal dakam 

belajar disekolah 

12. Sering merasa kalau 

tidak bisa 

melanjutkan 

pendidikan  

13. Berusaha untuk 

mencari beasiswa 

agar bisa melanjutkan 

pendidikan  

14. Mudah menyerah dan 

putus asa ketika susah 

mewujudkan impian  

15. Akan giat belajar 

untuk mewujudkan 

impian  

16. Akan berusaha 

semaksimal mungkin 

untuk tetap 

melanjutkan 

pendidikan  

17. Yakin akan berhasil 

melanjutkan 

pendidikan  

18. Dengan keadaan yang 

sekarang, akan 

berhasil dengan 
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belajar . 

  

 

 

E. HIPOTESIS  

Hipotesis memberikan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti. 

Oleh karena masih merupakan jawaban sementara, maka perlu dibuktikan 

dengan data yang valid dan shahih.
26

Untuk menjawab hipotesi penelitia ini, 

penulis melakukan hasil uji parsial(Uji t), berdasarkan pernyataan yang 

dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah hubungan inferiority 

feeling dengan kesuksesan belajar remaja di panti asuhan Asshohwa kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Panam. Adapun perumusan Hipotesis alternative (Ha) 

dan Hipotesis Nol (Ho)  

Hipotesis Alternatif (Ha) 

Adanya hubungan secara signifikan inferiority feeling dengan kesuksesan 

belajar remaja di panti asuhan asshohwa kelurahan simpang baru 

kecamatan Tampan 

Hipotesis Nil ( Ho) 

Tidak adanya hubungan secara signifikan inferiority feeling dengan 

kesuksesan belajar remaja di panti asuhan asshohwa kelurahan simpang 

baru kecamatan tampan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN PENELITIAN  

 Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian  yang digunakan untuk 

mengungkapkan masalah yang diteliti serta untuk mendapatkan data yang nyata 

di lapangan. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

untuk mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu 

untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan 

harus sesuai dengan objek yang diteliti agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

secara sistematis danefisien serta sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai. Dalam bab ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, uji coba serta metode analisis data. Penelitian tentang 

Hubungan Inferiority Feeling dengan Kesuksesan Belajar Remaja di Panti 

Asuhan Asshohwa Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, menggunakan 

Kuantitatif. Menurut Azwar penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 

metode statistika.
27

 

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian  

 Adapun peneliti melakukan penelitian di Panti Asuhan Asshohwa 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, yang mana peneliti meneliti 

remaja putra dan putri yang terdapat dipanti asuhan tersebut. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penlitian sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Tahun 

2019 
Tahun 2020 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Pengajuan Judul Proposal         

2 
Permohonan Pengajuan 

Pembimbing 
        

3 Bimbingan Proposal         

4 Seminar Proposal         

5 
Pengurusan Administrasi 

Izin Penelitian 
        

6 Pengumpulan Data         

7 
Analisis Data dan 

Penafsiran Data 
        

8 
Penyusunan Laporan 

Akhir 
        

 

C. POPULASI dan SAMPEL  

1. Populasi  

 Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dari kemudian ditarik kesimpulannya.
28

 

2. Sampel  

 Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling (sampling 

bertujuan), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti mempunyai 
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pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya
29

. Penetapan 

sampel dalam  pengumpulan data ini didasarkan pertimbang-pertimbangan, ciri-

ciri, sifat-sifatdan karakteristik populasi. Pengambilan sampel didasarkanciri-ciri 

 

a. Remaja putra dan putri di Panti asuhan Asshohwa Kelurahan Simpang  

Baru Kecamatan Tampan 

b. Berusia 12 tahun – 21 tahun  

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik, yaitu: 

a. Kuesioner ( Angket) 

Kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada 

responde untuk dijawabnya.
30

 Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Skala Liket. Data yang diperoleh dari instrument akan diolah dengan memberikan 

skor masing – masing butir – butir pernyataan diolah dengan memberikan skor 

sebagai berikut : 

Pilihan sangat setuju ( Ss )   : skor 5 

Pilihan setuju ( S)   : skor 4 

Pilihan cukup setuju ( Cs)   : skor 3 

Pilihan tidak setuju ( Ts )   : skor 2 

Pilihan sangat tidak setuju ( Sts )  : skor 1 

b. Observasi  

Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan 

kemampuan indera manusia
31

. Observasi kegiatan pengamatan secara 
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langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, 

dan maknanya dalma upaya mengumpulkan data penelitian.
32

 

 

E. UJI VALIDITAS  

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap 

isi (ciuntent) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan 

instrumen yangdigunakan dalam suatu penelitian. Validitas atau keshahihan 

adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar – benar mengukur 

apa yang diukur.
33

 Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS ( Statistical Product and Service Solution ) versi 17.0. 

 

Untuk menentukan validitas dengan nilai akar r, keputusan di ambil atas 

dasar : 

1. Jika r hasil positif serta r hasil> r tabel, maka valid  

2. Jika r hasil negatif serta r hasil< r tabel, maka tidak valid 

Hasil perhitungan korelasi product moment bergerak antara -1 sampai 

dengan +1. Jadi jika ada hasil perhitungan korelasi product moment lebih besar ( 

> ) daripada +1, maka perhitungan salah. Dengan berpedoman pada pernyataan 

tersebut maka dapat dilakukan rincian sebagai berikut : 

 
                                                             

32
Djam‟an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: 

Alfabeta, 2014), Hlm. 105  
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Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011).Hlm.132-133 
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Tabel 3.2 

Pedoman Interprestasi Nilai Korelasi Variabel Penelitian 

Interval Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang/Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono,2011 

Interpretasi juga dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi terhadap tabel 

nilai r Product Moment dengan jalan : 

1. Membuat hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil ( Ho) 

2. Menguji benar tidaknya hipotesis yang dikemukakan dengan cara 

membandingkan antara r diperoleh (ro) dengan cara r tabel (rt).
34 

2.  Uji Realbilitas 

Uji realbilitas berarti hal tahan uji atau dipercaya. Sebuah alat evaluasi 

dipandang reliabel atau tahan uji, apabila memiliki konsistensial. Uji realibilitas 

instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan kuesioner atau angket. Angket 

dikatakan handal apabila kuesioner tersebut konsisten untuk mengikat konsep dari 

suatu kondisi lain ( Realiabel). Suatu tes dikatakan konsisten apabila tes tersebut 

dapat memeberikan hasil yang tetap dan tidak berubah – ubah. Langkah – langkah 

                                                             
34

Ainun Nisa‟ K. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Stres Narapidana Kasus 

Penganiayaan dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru, 2019, hlm.28 
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untuk menguji uji realbilitas dengan menggunakan metode Alpha Crombach di 

proses dengan program SPSS 17.0. 

F. TEKNIK ANALISA DATA 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk melihat seberapa 

besar hubungan antara inferiority feeling dengn kesuksesan belajar. Dalam 

menganalisa data, peneliti menggunakan Korelasi Product Moment ( korelasi 

PPM ), yaitu korelasi yang digunakan untuk mencari atau menguji hipotesis 

asosiatif/hubungan Variabel dalam analisi korelasi yang dihubungkan adalah 

variabel bebas (X) dan variabel terikat ( Y ). Untuk menetukan nilai jawaban 

setiap pertanyaan digunakan skala likert atau skala penetuan dengan 5 pilihan 

jawaban dengan nilai interval kelas jawaban dapat di lihat pada tabel dibawah 

ini
35

: 

Tabel 3.3 

Interval Kelas Jawaban Responden  

No Interval Keterengan 
Skor 

Favorable 

Skor 

Unfavorable 

1 1.00 – 1.79 Sangat tidak setuju 1 5 

2 1,80 – 2.59 Tidak setuju 2 4 

3 2.60 – 3.39 Cukup Setuju 3 3 

4 3.40 – 4.19 Setuju 4 2 

5 4.20 – 4.99 Sangat setuju 5 1 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, ( Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm.44 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. PROFIL PANTI ASUHAN ASSHOHWA  

 Panti Asuhan Asshohwa yang beralamat di Jl. Merpati Sakti, No.11 C, 

Kel. Simpang Baru Kec. Tampan, kota Madya Pekanbaru, didirikan oleh bapak 

H.Mahyudin DT.AA dan seorang mahasiswa UIN SUSKA RIAU bernama 

Asep Saepullah pada tahun 2002 ditandai dengan diterbitkannya surat izin 

operasional No.432/411.42/PEMSOS tertanggal 5 Agustus 2002 dengan 

mewakafkan tahanya ∓ 500m
2 

untuk lokasi asrama dengan peralatan dan 

perlengkapan seadanya yang sangat jauh dari standar hidup yang layak, namun 

karena terdorong oleh semangat untuk membantu anak yatim, dan fakir miskin 

maka usaha ini dijalankan dengan penuh keikhlasan. 

 Berawal dari kegiatan mengaji al-qur‟an anak – anak inilah yang 

menjadi ide terbentuknya Yayasan Panti Asuhan As – shohwah. Dengan 

semangat dakwah yang kuatuntuk berbuat kebaikan kepada sesama. 

Sepeninggal H. Mahyudin Datuk AA, pada tahun 2005, Panti Asuhan 

Asshohwa di amanahkan kepada adik kandungnya yang bernama Hj. Asparida 

dan dianjutkan perjuangannya oleh Hj. Asparida hingga sekarang. Surat izin 

operasionalnya telah diperbaharui kembali pada tanggal 23 September 2013, 

menjadi No. 994/441.42/PEMSOS//2013. Panti Asuhan sudah berhasil membeli 

tahan seluas ∓ 1500 m
2 

dan membangun asrama permanen dengan kapasitas 40 

orang anak asuh. 
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B. STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI PANTI ASUHAN 

AS-SHOHWA  

Struktur Kepengurusan Organisasi  

 

Panti Asuhan As- shohwa Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KETUA PEMBINA 

Drs. Amril Koto 

KETUA 

PENGAWAS 

Drs.H.Erizal Said 

PENASEHAT II 

Sardi 

PENASEHAT 

Sutomo 

Marsudi,S.E 

ANGGOTA 

PENGAWA

S 

Drs. Aman 

Sentosa 

ANGGOTA 

PENGAWAS 

M.Nur 

ANGGOTA 

PENGAWAS 

H. Mashuri 

KETUA 

Hj. Asparida 

SEKRETARIS 

Nazri T. Bachtiar, S.E 

BENDAHARA 

Ahmad Farhan, S.E 
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C. VISI DAN MISI 

Menjadikan Panti Asuhan As- shohwah sebagai tempat pembinaan anak 

kaum Dhu’afa, agar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandirit, 

berilmu dan berakhlakul karimah. 

1. Mengusahakan ketersediaan sandang, pangan dan papan yang layak 

bagi anak asuh  

2. Mengupayakan pendidikan formal anak sampai dengan SLTA  

3. Memberikan bimbingan keagamaan, pengembangan minat dan abkat 

anak asuh  

4. Membangun suasana lingkungan yang nyaman dan membina hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat. 

D. KOMPONEN KEGIATAN PANTI ASUHAN AS- SHOHWA  

Komponen kegiatan Panti Asuhan As – shohwa untuk meningkatkan 

pembinaan dan kesejahteraan anak, antara lain : 

1. Pengasfuhan  

a) Jumlah anak panti saat ini 39 orang anak yang terdiri dari 34 

anak yang tinggal di dalam panti dan 5 anak tinggal diluar panti, 

dengan status fakir miskin, yatim dan piatu dengan oerincian 10 

orang anak laki – laki dan 24 orang perempuan dengan usia 

paling kecil 7 tahun dan paling besar 20 tahun . 

b) Memakai sistem asrama  

c) Anak – anak mendapat sarapan pagi, makan siang, dan mgakan 

malam sesuai dengan standar gizi dan keuangan pantrg5ti 

melalui dapur umum. 

d) Anak – anak mendapat pakaian harian, pakaian untuk lebaran, 

pakaian sekolah dan pakaian untuk memenuhi undangan. 

2. Pendidikan  

a) Semua anak mendapat pendidikan disekolah umum diluar panti, 

baik yang bersifat negeri maupun swasta yang berada di 

Pekanbaru dari tingkat sekolah dasar sampai dengan Pergurun 

Tinggi, dan biaya sekolah, perlengkapan sekolah menjadi 
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tanggungan Panti Asuhan As –shohwah. 

b) Kegiatan Ekstrakurikuler, semua anak mengikuti ektrakurikuler 

sesui dengan bakat dan minat anak disekolah masing – masing 

termasuk pendidikan komputer, dan praktek kerja lapangan 

(PKL) siswa kelas III SLTA. 

c) Kegiatan dipanti  

1) Bimbingan kesehatan, kebersihan, etika 

2) Gotong royong dilingkungan panti 

3) Bimbingan fisik, berolahraga bola kaki. bola takraw, 

bola voli, dan lain lian  

4) Bimbingan mental spiritual  

5) Pengajian wirid yasinan setiap malam jum‟at 

6) Belajar mengaji dengan guru khusus  

7) Shalat berjama‟ah setiap shlat 5 waktu  

8) Melaksanakan acara khusus dari masyarakat umum, 

misalnya pelaksanaan HUT, akikah, dan hari besar 

lainnya baik perorangan maupun organisasi lembaga. 

 

E. DATA DIRI REMAJA PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH  

N

O 
NAMA  UMUR 

NAMA ORANG TUA 

 

STATUS 

 

 

AYAH IBU WALI PANTI RUMAH 

1 
FAIRUZ ZAKI ARMI 12 

BUDI 

HARTONO 
JUMIATI 

 √  

2 AISYAH ANDANI J. 13 JANUARDI ELPIDA  √  

3 ANDHIKA RAFLI 

F.F 
14 

ZAINAL 

ARIFIN 
HERLINA 

 √  

4 ANJELI PUTRI 

OKTAVIANI 
17 AMRIZAL 

RUZI 

JUMRIKA 

 √  



 

39 

5 ALIA AYU 

OKTAVIANI 
13 NAZRI OSMAYUTI 

 √  

6 FAHMA SYA'IDAH 

ARMI 
13 

BUDI 

HARTONO 
JUMIATI 

 √  

7 
ARIEF NASHIEF J. 17 

FITRI 

DIANA 

ALM. 

NAZWIR 

   

8 
MUHIBBAH 16 WAHID 

NURSAIDA

H 

 √  

9 MOCH. RAKA 

SALAM Q 
16 ZULKIFLI RISA WATI 

 √  

10 DILLA MARSELI 14 DSARIL DARNILIS  √  

11 M. WAHYU ISLAMI 

KOTO 
13 ZULKIFLI RISA WATI 

 √  

12 NAYLA ARRAHMI 

RIZKIA 
13 ZULKIFLI RISA WATI 

 √  

13 NISFA MUSVIRA 14 MUSLIM NURHANIS  √  

14 SANDA 

DARMAYANI 
12 ANDALAS 

NURHAYA

NI 

 √  

15 KEMBANG SARI 17 BJ SUMA JUSMAR  √  

16 
HILSA IRMADIA 15 SYAFRI 

ALM. 

MILKASUM 

 √  

17 HAYATIL 

WAHDANIA 
12 MUZAHIR NURAINI 

 √  

18 RAZIQ WALDAN 

NAHRI 
12 Supri Yanto 

FATNA 

HARYANTI 

 √  

19 
SULTONI 13 M.NUR 

MERY 

SUSANTI 

 √  

20 TUTI RAHMAWATI 13 SAMSIR BUDIMAN  √  

21 ELVI YONA 12 SUHARDI NAHRAN  √  

22 WIDYA ARIANI 14 HERDISON WIRA  √  
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MARPINA 

23 
PHOQI SANJAYA 13 

HASAN 

BASRI 
ZUL ZAITA 

  √ 

24 

YORA KAUSAR 13 

YODI 

PUTRAWA

N 

RENI  

 √  

25 
FATHUL JANNAH 16 

IDRIS 

RUSLI 
LIMASNI 

 √  

26 YESMA RENI 15 YULINAS ZOA LIMA  √  

27 AL NAZAR YENTI 15 SUPARDIUS SARWANTI  √  

28 MIGEL 16 UMMAR SARIFAH  √  

29 WIRDATUL 

JANNAH 
15 DANSUR JAFRIDA 

 √  

30 SELVI JULIA FITRI 14 ZULKIFLI RENI   √  

31 
WILNI ANIA 14 

ADI 

CANDRA 

DELI 

DAYANTI 

 √  

32 
HOTMA SARI 11 WAHID 

NURSAADA

H 

 √  

33 
YANI SAFITRI 19 DT.BURHAN 

NURMAWAT

I 

 √  

34 RAFFI ZAHRAN 

NAHRI 
11 

SUPRI 

HARIYANTO 

FATNA 

HARYANTI 

 √  

35 NABILA 13 AMRIZAL NURJALIS  √  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan observasi yang di lakukan oleh 

peneliti tentang iferiority feeling dengan kesuksesan belajar di Panti Asuhan 

As – shohwa, dari uji validitas terdapat 25 butir pernyataan yang valid 

variabel x dan variabel y dari 36 butir pernyataan yang di tuliskan dalam 

angket penelitian. Dari hasil Uji reliabilitas menunnjukkan bahwa variabel X 

dan variabel Y adalah reliable. Diperoleh kesimpulan bahwa ineferiority 

feeling  remaja di Panti Asuhan As – shohwa di Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan memiliki hubungan signifikan yang kuat dengan 

kesuksesan belajar dengan nilai korelasi 0.650 karena terdapat pada 

interprestasi 0,60 – 0,799, dengan tingkat signifikan 0.000, mak Ha diterima 

dan Ho ditolak. maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa “ terdapat 

hubungan yang kuat inferiority feeling dengan kesuksesan belajar remaja di 

Panti Asuhan As – shohwa “ 

B. SARAN  

Saran untuk remaja di Panti Asuhan As – shohwa diharapkan mampu 

mengekpresikan diri dengan minat dan bakat yang dimiliki, akan terus 

belajar walaupun dengan keadaan yang sedang dialami sekarang. Selalu 

tetap semnagt untuk melanjutkan belajar dan pendidikan yang diinginkan. 

Untuk peneliti selanjutnya langkah baiknya jika judul ini lebih di 

kembangkan lagi untuk fenomena yang banyak kita temukan dilingkungan 

masyarakat kita. Dan di kembangkan lagi untuk meneliti tidak berpatok ke 

remajanya saja akan tetapi ke anak – anak yang tinggal di panti asuhan 

tersebut. 
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DOKUMENTASI SAAT PENGISIAN ANGKET 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pengantar  

Instrumen ini merupakan suatu alat tes. Saya sangat mengharapkan 

bantuan anda untuk mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Bantuan dan partisipasi anda 

merupakan sumbangan yang sangat besar untuk penelitian saya. Untuk 

pengisian nama, anda dapat mengisi nama anda dengan nama inisial demi 

menjaga kerahasian jawaban anda. Oleh karena, itu peneliti sangat 

mengharapkan jawaban yang sejujur – jujurnya dari anda. 

B. Petunjuk  Pengisian kuisioner (angket)  

1. Terlebih dahulu bacalah setiap butir pernyataan dan pertanyaan kuisioner 

(angket) tersebut 

2. Isilah sesuai dengan kondisi dan keadaan anda sekarang. 

3. kuisioner (angket) ini tidak berpengaruh pada nilai sekolah anda , 

melainkan hanya sebagai data dari penelitian ini  

4. berilah tanda ( √ ) pada jawaban yang mewakili keadaan anda sebenarnya 

dikolon yang sudah disediakan. 

5. isilah identitas anda sebagai responden penelitian 

KETERANGAN  

( SS )    : SANGAT SETUJU 

( S)   : SETUJU 

( CS)    : CUKUP SETUJU 

( TS )    : TIDAK SETUJU 

( STS )   : SANGAT TIDAK SETUJU 
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KISI – KISI INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR HUBUNGAN 

INFERIORITY FEELING DENGAN KESUKSESAN BELAJAR REMAJA 

DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWA KELURAHAN SIMPANG BARU 

KECAMATAN TAMPAN 

VARIABEL 

 
SUBVARIABEL INDIKATOR 

NO.ITEM INTRUMEN 

JUMLAH 
Favorable 

 

Unfavorable 

 

Inferiority 

Feeling ( X) 

1.Socialconfidence 
1. Tidak mampu 

bergaul dengan 

baik dengan orang 

lain  

2. Merasa khawatir 

dengan kritikan 

orang lain  

3. Merasa takut atau 

cemas ketika 

pergi keluar 

rumah sendirian 

dan banyak orang 

sedang berkumpul 

4. Khawatir dengan 

pendapat orang 

lain yang berbeda 

pendapat  

5. Kesulitan berfikir 

tentang apa yang 

harus dibicarakan 

kepada orang lain 

6. Merasa tidak 

8, 9, 10, 

12, 13, 

15*, 16, 

17, 18, 19 

- 10 
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nyaman ketika 

bertemu dengan 

orang yang baru 

dikenal 

7. Merasa khawatir 

orang suka 

kepada saya 

8. Memiliki masalah 

rasa malu 

9. Khawatir jika 

beberapa orang 

yang ditemui 

memilik pendapat 

yang berbeda 

10. Khawarir dengan 

yg dipikirkan 

orang tentang 

saya  

 2. Selfregard 1. Merasa minder 

jika dibandingkan 

dengan orang 

yang dikenal 

2. Merasa bahwa 

tidak berharga 

3. Menyakini bahwa 

orang lain akan 

menghormati 

suatu saat nanti 

4. Merasa kecewa 

dengan diri 

1, 2, 3*, 4, 

5, 14* 

_ 6 



 

98 

sendiri dan 

apakah saya 

berharga 

5. Memebenci diri 

sendiri 

6. Membutuhkn 

waktu yang lama 

untuk 

memulihkan 

kepercayaan diri 

setelah membuat 

kesaahan yang 

memalukan atau 

setelah 

melakukan hal 

yang terlihat 

bodoh 

 3. School ability 1. Khawatir ketika 

harus membaca 

dan memahami 

tugas didepan 

kelas. 

2. Ragu 

menyampaikan 

pendapat untuk 

menyakinkan 

guru tentang ide- 

ide 

3. Memiliki 

kesulitan untuk 

20, 21, 22, 

23, 24, 

25*, 26* 

 7 
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menuangkan ide 

dalam tugas 

sekolah  

4. Memiliki 

kesulitan dalam 

memahami tugas 

sekolah 

5. Merasa kurang 

memiliki 

kemampuan 

dalam bidang 

keilmiahan jika 

dibandingkan 

dengan orang lain  

6. Merasa telah 

melakukan tugas 

dengan baik 

7. Merasa harus 

belajar lebih keras 

dari teman – 

teman sekelas 

disekolah 

 
4.Physicalapeareance 

1. Sadar diri engan 

keadaan  

2. Merasa malu 

dengan keadaan 

fisik dan badan  

3. Merasa teman – 

teman lebih 

menarik secara 

11*, 27*, 

28, 29*, 

30, 31*, 

32* 

 7 
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jasmaniah ( fisik) 

4. Berharap untuk 

penampilan fisik 

lebih baik lagi  

5. Ragu dengan 

kekampuan 

menarik perhatian 

wanita  

6. Yakin bahwa 

orang lain melihat 

sebagai seseorang 

yang menarik 

secara jasmaniah ( 

fisik ) 

7. Merasa fisik ini 

tidak sempurna 

 5.Physical ability 1. Yakin dengan 

kemapuan sendiri 

2. Merasa tidak 

mampu 

melakukan 

apapun dengan 

baik  

3. Minder dengan 

kemampuan 

berolahraga jika 

dibandingkan 

dengan 

kebanyakan orang 

lain 

6*, 7, 33, 

34, 35, 36 

 6 
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4. Khawatir jika 

tidak bisa 

melakukan 

dengan baik 

ketika beraktivitas 

olahraga yang 

membutuhkan 

koordinasi fisik 

5. Merasa tidak 

memiliki 

kemapuan untuk 

melakukan 

sesuatu dengan 

baik kegiatan 

bersenang senang 

yang melibatkan 

koordinasi fisik  

6. Keyika 

berolahraga 

merasa bingung 

dan frustasi 

Kesuksesan 

belajar (Y) 

Faktor Internal  

 

 

 

 

 

1. Mengalami 

banyak 

kegagalan, dan 

tidak menyerah 

dengan keadaan  

2. Menetenapkan 

target untuk 

mencapai impian 

di masa depan  

3. Memiliki target 

1, 2, 3, 4, 

5, 6*, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13*, 

14, 15, 16, 

17, 18* 

 18 
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untuk mecapai 

impian  

4. Mmempunyai 

idola atau 

panutuan sesuai 

dengan impian  

5. Belum 

mempunyai 

tujuan hidup yang 

jelas  

6. Tidak 

membutuhkan 

perencanaan 

untuk masa depan  

7. Sudah 

memikirkan 

impian apa saja 

yang akan 

terwujud dimasa 

depan  

8. Salah satu yang 

membuat 

bersemangat , 

ketika yakin bisa 

mewujudkan 

impian  

9. walaupun ada 

banyak hambatan 

dan rintangan, 

akan tetap 

berusaha 
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mewujudkan 

impian  

10. Yakin dengan 

rencana yang 

dibuat dapat 

membantu meraih 

impian dimasa 

depan 

11. Memiliki tekad 

yang kuat untuk 

mewujudkan 

impian  

12. Kemampuan yang 

dimiliki, mmpu 

meraih impian  

13. Menyerah ketika 

mendaptkan 

kesulitan  

14. Ketika 

memikirkan 

impian saya, sat 

itu juga 

memikirkan 

uasaha bagaimana 

untuk 

mewujudkannya 

15. Tetap berusaha 

jika kenyataan 

tidak sesuai 

dengan harapan  

16. Semaksimal 
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mungkin usaha 

yang dilakukan, 

optimis akan 

berhasil 

17. Akan berusaha 

untuk tetap 

mewujudkan 

impian  

18. Dengan 

kekurangan yang 

dimiliki, masih 

memiliki impian 

 

 Faktor Eksternal  
1. Dengan keadaan 

yang sekarang, 

tidak mengurangi 

semnagt untuk 

belajar 

2. Akan tetap 

berusaha untuk 

melanjutkan 

pendidikan  

3. Akan tetap belajar 

meski harus 

bekerja terdahulu  

4. Akan melanjutkan 

pendidikan 

kejenjang yang 

lebih tinggi  

5. Yakin dan 

percaya bisa 

19*, 20, 

21*, 22, 

23*, 24*, 

25, 26*, 

27, 28*,, 

29*, 30, 

31, 32*, 

33, 34, 35, 

36 

 18 
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mewujudkan 

impian  

6. Ketika sedang 

tidak bersemangat 

sering menyendiri 

7. Sering 

memikirkan 

bagaimana 

pendidikan 

selanjutnya  

8. Mudah menyerah 

ketika mendapati 

kesulitan dalam 

mewujudkan 

impian  

9. Mencapai prestasi 

merupakan salah 

satu cara 

mewujudkan 

impian  

10. Kurang 

termotivasi ketika 

menyadari 

kekurangan pada 

diri sendiri 

11. Sering menangis 

ketika gagal 

dakam belajar 

disekolah 

12. Sering merasa 

kalau tidak bisa 
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melanjutkan 

pendidikan  

13. Berusaha untuk 

mencari beasiswa 

agar bisa 

melanjutkan 

pendidikan  

14. Mudah menyerah 

dan putus asa 

ketika susah 

mewujudkan 

impian  

15. Akan giat belajar 

untuk 

mewujudkan 

impian  

16. Akan berusaha 

semaksimal 

mungkin untuk 

tetap melanjutkan 

pendidikan  

17. Yakin akan 

berhasil 

melanjutkan 

pendidikan  

18. Dengan keadaan 

yang sekarang, 

akan berhasil 

dengan belajar . 

 

Yang berbintang (*) adalah pernyataan yang tidak valid 
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ISI DARI KUISEIONER/ ANGKET 

a. Inferiority Feeling 

NO PERNYATAAN SSS SS CS TS STS 

 

1 Saya  merasa minder jika 

dibandingkan  dengan  orang lain 

yang saya kenal 

 

     

2 Saya merasa bahwa saya adalah 

orang yang tidak berHarga 

 

     

3 Saya yakin suatu saat nanti orang 

yang saya kenal akan menghormati 

dan menghargai saya 

 

     

4 Saya merasa kecewa dengan diri 

saya sendiri sehingga Saya 

bertanya-tanya pada diri saya 

sendiri apakah saya orang yang 

berharga 

 

     

5 Saya benci diri saya sendiri 

 

     

6 Saya yakin dengan kemampuan 

saya 

 

     

7 Saya merasa tidak bisa melakukan 

apapun dengan baik 
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8 Saya khawatir tidak mampu bergaul 

dengan baik dengan orang lain 

 

     

9 Saya merasa khawatir dengan 

kritikan dari guru atau atasan saya 

tentang pekerjaan saya 

 

     

10 Saya merasa takut atau cemas saat 

pergi kesuatu tempat sendirian dan 

disana banyak orang lain sedang 

berkum- pul dan mengobrol 

 

     

11 Saya sadar diri dengan keadaan 

saya 

 

     

12 Saya  khawatir  dengan  pendapat  

orang  lain  tentang keberhasilan  

atau  kegagalan  saya  dalam  

bekerja  atau dalam hal pelajaran di 

sekolah 

 

     

13 Saya   kesulitan   berfikir   tentang   

apa   yang   harus dibicarakan saat 

berada dalam sekelompok orang 

 

     

14 Saya     membutuhkan     waktu     

yang     lama     untuk memulihkan  

kepercayaan  diri  saya  setelah  

membuat kesalahan yang 

memalukan atau setelah melakukan 
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suatu yang membuatku terlihat 

bodoh 

 

15 Saya merasa tidak nyaman ketika 

bertemu dengan orang yang baru 

saya kenal 

 

     

16 Saya merasa khawatir apakah 

orang akan suka ketika bersama 

saya 

 

     

17 Saya memiliki masalah dengan rasa 

malu 

     

18 Saya khawatir jika ada beberapa 

orang yang saya temui memiliki 

pendapat yang berbeda dengan saya 

 

     

19 Saya khawatir dengan apa yang 

orang lain pikirkan tentang diri 

saya 

 

     

20 Saya khawatir jika harus membaca 

dan memahami tugas sekolah di 

depan kelas 

 

     

21 Saya  ragu  jika  harus  

menyampaikan  pendapat  untuk 

menyakinkan  guru  yang  tidak  

setuju  dengan  ide–ide saya 

 

     

22 Saya memilik kesulitan untuk       
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menuangkan ide-ide saya kedalam 

tulisan sebagai tugas sekolah 

 

23 Saya memiliki kesulitan dalam 

memahami beberapa hal untuk 

tugas sekolah 

 

     

24 Saya  merasa  kurang  memiliki  

kemampuan  di  bidang keilmiahan  

jika  dibandingkan  dengan  teman  

sekelas saya 

 

     

25 Saya merasa telah mengerjakan 

tugas sekolah dengan sangat baik 

 

     

26 Saya merasa harus belajar lebih 

keras dari teman-teman sekelas 

saya untuk mendapatkan hasil yang 

sama 

 

     

27 Saya merasa malu dengan keadaan 

fisk atau badan saya 

 

     

28 Saya  merasa  bahwa  teman-teman  

saya  lebih  menarik secara fisik 

(jasmaniah) dari pada saya 

 

     

29 Saya  berharap  penampilan  fisik  

saya  bisa  jadi  lebih menarik lagi 

 

     

30 Saya ragu dengan kemampuan      
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saya untuk menarik perhatian 

wanita 

 

31 Saya merasa yakin bahwa orang 

lain melihat saya sebagai 

seseorang yang menarik secara fisik 

(jasmaniah) 

 

     

32 Saya merasa bahwa fisik saya tidak 

sempurna 

 

     

33 Saya minder dengan kemampuan 

saya berolah raga jika 

dibandingkan dengan kebanyakan 

orang lain 

 

     

34 Saya merasa khawatir jika saya 

tidak bisa melakukan dengan baik 

ketika beraktivitas olah raga yang 

memu- tuhkan koordinasi fisik 

 

     

35 Saya  merasa  bahwa  saya  tidak  

memiliki  kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik 

kegiatan bersenang-senang yang 

melibatkan suatu koordinasi 

 

     

36 Ketika berolahraga saya merasa 

bingung dan frustrasi untuk 

mencoba melakukan aktivitas 

tersebut denga baik begitu saya 
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tahu orang lain sedang 

memperhatikan saya
39

 

 

b. Kesuksesan belajar  

NO PERNYATAAN 

 

SSS S CS TS STS 

1 Meskipun akan mengalami banyak 

kegagalan , saya tidak akan menyerah 

untuk mencapai impian saya  

     

2 Saya menetapkan target untuk 

mencapai impian saya dimasa depan  

     

3 Saya memiliki rencana kedepan sebagai 

usaha untuk mencapai impian saya  

     

4 Saya mempunyai idola atau panutan 

yang sesuai dengan impian saya  

     

5 Saya belum mempunyai tujuan hidup 

yang jelas 

     

6 Saya tidak membutuhkan perencanaan 

untuk masa depan  

     

7 Saya sudah memikirkan impian apa saja 

yang akan diwujudkan dimasa depan  

     

8 Salah satu hal yang membuat saya 

bersemangat adalah ketika saya yakin 

bisa mewujudkan impian saya  

     

9 Walaupun ada banyak hambatan dan 

rintangan, saya akan tetap berusaha 

mewujudkan impian saya  

     

10 Saya yakin dengan rencana yang saya      

                                                             
39 Rony Agung Wahyudi, Skripsi. 
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buat dapat membantu saya meraih 

impian di masa depan  

11 Saya memiliki tekad yang kuat untuk 

mewujudkan impian saya  

     

12 Dengan kemampuan yang saya miliki, 

saya yakin mampu meraih impian saya  

     

13 Saya akan menyerah apabila 

mendapatkan kesulitan dalam meraih 

impian saya  

     

14 Ketika memikirkn impian saya, saat itu 

juga saya memikirkan usaha bagaimana 

untuk mewujudkannya  

     

15 Saya akan tetap berusaha jika 

kenyataan tidak sesuai dengan harapan 

saya  

     

16 Semaksimal mungkin usaha yang saya 

lakukan, saya merasa optimis akan 

berhasil 

     

17 Saya akan berusaha untuk tetap 

mewujudkan impian saya 

     

18 Dengan kekurangan yang saya miliki, 

saya masih memiliki impian  

     

19 Dengan keadaan saya yang sekarang, 

tidak mengurangi semngat saya untuk 

belajar 

     

20 Saya akan tetap berusaha untuk 

melanjutkan pendidikan saya  

     

21 Saya akan tetap belajar meski saya 

harus bekerja terlebih dahulu 

     

22 Saya akan melanjutkan pendidikan saya 

kejenjang yang lebih tinggi 
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23 Saya yakin dan percaya saya bisa 

mewujudkan mimpi saya 

     

24 Ketika saya sedang tidak semngat saya 

sering menyendiri  

     

25 Saya sering memikirkan bagaimana 

pendidikan saya selanjutnya 

     

26 Saya mudah menyerah ketika saya 

mendapati kesulitan dalam 

mewujudkan impian saya  

     

27 Mencapai prestasi merupakan salah 

satu cara untuk mewujudkan impian 

saya  

     

28 Saya kurang termotivasi ketik saya 

menyadari kekurangan saya  

     

29 Saya sering menangis ketika saya gagal 

dalam belajar di sekolah  

     

30 Saya sering merasa kalau saya tidak 

bisa melanjutkan pendidikan saya  

     

31 Saya berusaha untuk mencari beasiswa 

agar saya bisa melanjutkan pendidikan 

saya  

     

32 Saya mudah menyerah dan putus asa 

ketika saya susah untuk mewujudkan 

impian saya  

     

33 Saya akan giat belajar untuk 

mewujudkan mimpi saya  

     

34 Saya akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk tetap melanjutkan 

pendidikan saya  

     

35 Saya yakin saya akan berhasil 

melanjutkan pendidikan saya   
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36 Dengan keadaan saya yang sekarang, 

saya akan berhasil dengan belajar saya 
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DATA SKOR PENGHITUNGAN INSTRUMEN VARIABEL X 

NO 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 30 33 34 35 36 Total 

1 4 4 5 4 5 5 5 4 3 1 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 4 4 4 101 

2 3 5 5 3 2 5 1 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 86 

3 3 5 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 1 2 3 3 4 4 3 4 80 

4 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 53 

5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 74 

6 4 5 4 3 1 2 3 5 5 3 4 2 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 93 

7 3 4 4 3 2 5 5 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 5 4 3 2 84 

8 3 1 2 1 4 2 2 3 4 2 4 2 3 3 1 2 2 2 1 2 5 2 1 4 3 61 

9 1 1 4 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 71 

10 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 38 

11 3 1 2 1 1 3 3 5 2 2 3 4 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 4 1 2 59 

12 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 61 

13 2 1 3 1 1 3 5 5 3 3 4 2 3 4 5 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 62 

14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 101 

15 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 78 

16 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 63 

17 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 2 2 3 3 3 4 2 93 

18 1 5 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 92 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 30 
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20 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 58 

21 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 47 

22 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 2 2 1 3 2 1 1 71 

23 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 2 2 1 3 3 1 1 72 

24 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 2 2 1 2 3 1 1 71 

25 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 5 4 4 3 3 87 
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DATA SKOR PENGHITUNGAN INSTRUMEN VARIABEL Y 

NO 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 22 25 27 30 31 33 34 35 36 Total 

1 2 3 5 4 4 3 1 5 3 4 2 3 4 5 3 2 4 4 2 4 1 3 3 3 3 80 

2 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 108 

3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 115 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 113 

5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 94 

6 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 113 

7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 109 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 122 

9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124 

10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 114 

11 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 112 

12 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 2 3 4 4 3 4 86 

13 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 3 4 1 5 5 5 111 

14 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 

15 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 94 

16 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 103 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 124 

18 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 119 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
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20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 121 

22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124 

23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 124 

25 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 92 

 


