
PETUNJUK PENGISIAN 

 Di halaman berikut ada beberapa pernyataan yang akan anda jawab. 

Sebelum anda menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan yaitu :  

1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan pilih jawaban yang 

benar-benar sesuai dengan pendapat pribadi anda. 

3. Anda dapat memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan anda yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

4. Bila anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban 

yang benar. 

5. Apapun jawaban anda tidak dinilai sebagai jawaban benar atau salah, maka 

usahakan agar semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewat. 

6. Atas jawaban yang anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 



ITEM KONFORMITAS 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1.  Saya akan memilih kegiatan yang sama dengan teman-

teman sekelompok. 

2.  Saya tidak akan mengikuti kegiatan kelompok yang tidak 

saya sukai meskipun teman-teman memaksa. 

3.  Saya akan berperilaku sesuai dengan aturan kelompok 

agar saya dapat diterima sebagai anggota kelompok. 

4.  Saya lebih suka membaca buku sendiri daripada ngobrol 

dengan teman-teman. 

5.  Saya sependapat dengan teman sekelompok bila mereka 

memutuskan sesuatu.  

6.  Saya merasa aturan dalam kelompok membatasi 

kebebasan saya. 

7.  Saya akan lebih mengutamakan kepentingan kelompok 

daripada kepentingan pribadi.   

8.  Saya merasa keberatan apabila kelompok merubah 

keputusan yang sudah saya pilih. 

9.  Saya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah dibuat 

kelompok.  

10.  Saya berani menolak apabila teman-teman mengajak saya 

untuk membolos. 

11.  Walaupun keputusan yang diambil kelompok sering 

berubah, saya tetap menyetujuinya. 

12.  Pendapat teman-teman tidak membuat saya memaksakan 



diri untuk memilih kegiatan.  

13.  Saya akan menuruti semua keinginan kelompok daripada 

saya dikucilkan.  

14.  Saya akan berpakaian sesuai dengan selera saya walau 

teman-teman sudah sepakat memakai model pakaian yang 

sama. 

15.  Demi teman-teman dan kebersamaan, saya akan lakukan 

apapun yang teman-teman anjurkan kepada saya. 

16.  Saya merasa bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan 

teman-teman.  

17.  Saya sepakat dengan keputusan kelompok meskipun 

belum tentu benar. 

18.  Saya tidak akan pergi jika tugas belum selesai meskipun 

teman-teman memaksa. 

19.  Saya merasa nyaman dan senang ketika bersama teman-

teman sekelompok. 

20.  Saya tidak mudah terpengaruh oleh pendapat teman 

sekelompok. 

21.  Saya merasa mudah diterima jika tidak banyak menentang 

pendapat teman sekelompok. 

22.  Dalam memilih kegiatan saya tidak terpengaruh oleh 

pendapat teman-teman saya.  

23.  Saya sepakat mengikuti kegiatan yang dianjurkan teman-

teman meskipun saya tidak menyukainya. 

24.  Saya enggan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan 

dalam kelompok. 



25.  Saya menganggap bahwa pendapat teman-teman 

sekelompok adalah benar. 

26.  Pendapat teman-teman sering berbeda dengan pendapat 

saya. 

27.  Meski banyak tugas dan kegiatan, saya tetap akan 

mengikuti aktivitas bersama teman-teman. 

28.  Saya mempunyai kegiatan yang berbeda dengan teman 

sekelompok. 

29.  Saya setuju dengan teman-teman bahwa bergabung dengan 

sebuah kelompok dapat memberi manfaat. 

30.  Saya lebih suka melakukan aktivitas sendiri daripada 

mengikuti keinginan teman-teman. 

 



ITEM PROKRASTINASI 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1.  Saya belajar untuk menghadapi ujian dengan sistem SKS 

(sistem kebut semalam ). 

2.  Saya selalu mengulang kembali materi kuliah yang 

disampaikan dosen setelah sampai di rumah. 

3.  Saya senang mengerjakan tugas dengan bersantai – santai. 

4.  Saya segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

dosen. 

5.  Saya masih sempat menonton televisi meskipun saya 

belum belajar untuk ujian besok hari.  

6.  Saya memilih belajar di perpustakaan dulu sebelum 

pulang ke rumah setelah selesai kuliah. 

7.  Setiap kali membuat tugas, saya merasa malas dan 

tertekan.   

8.  Saya mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya 

rencanakan. 

9.  Saya sering malas membaca materi kuliah.  

10.  Saya segera mencari buku referensi di perpustakaan bila 

ada materi kuliah yang tidak saya pahami. 

11.  Saya malas memikrkan tugas kuliah bila sudah di rumah. 

12.  Saya merasa nyaman bila tugas kuliah saya selesai tepat 

pada waktunya.  

13.  Saya merasa lebih nyaman saat bersama teman-teman 

daripada harus belajar.  



NO PERNYATAAN 
SS S TS STS

14.  Saat menjelang ujian semua kegiatan saya hentikan dan 

berkonsentrasi untuk belajar. 

15.  Saya mengerjakan tugas apa adanya dan asal-asalan yang 

penting selesai. 

16.  Meskipun bertemu dengan teman-teman yang lagi asik 

nongkrong saya tetap menyelesaikan tugas saya.  

17.  Saya tidak cemas walau harus belajar sehari menjelang 

ujian. 

18.  Saya akan meluangkan waktu belajar karena saya telah 

berkomitmen kepada diri sendiri. 

19.  Tugas kuliah akan saya kerjakan bila sudah dekat dengan 

waktu pengumpulan. 

20.  Saya harus menyelesaikan laporan studio sesuai dengan 

jadwal pengumpulan laporan yang diberikan dosen. 

21.  Saya lebih memilih tidur daripada belajar. 

22.  Saya tidak merasa bersalah bila menolak ajakan teman 

untuk pergi pada saat saya harus belajar.  

23.  Niat membuat tugas saya hilang, bila ternyata tugas yang 

saya buat sulit untuk diselesaikan. 

24.  Saya melakukan rencana yang saya buat dengan tepat 

waktu. 
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