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No. Pernyataan SS S TS STS

1 Saya mengambil mata kuliah pilihan sesuai keinginan diri 
sendiri. SS S TS STS

2 Saya bertanya jika penjelasan dosen kurang jelas. SS S TS STS

3 Saya menentukan mata kuliah pilihan yang akan saya ambil 
dengan bertanya pada orang tua. SS S TS STS

4 Saya menentukan mata kuliah yang akan saya ambil dengan 
mencari informasi tentang mata kuliah pilihan tersebut. SS S TS STS

5 Saya mengambil mata kuliah pilihan tertentu dengan melihat 
dosen pengampu mata kuliah pilihan tersebut. SS S TS STS

6 Saya menentukan mata kuliah pilihan sesuai kemampuan diri 
saya sendiri. SS S TS STS

7 Saya mengambil mata kuliah pilihan untuk menggenapi jumlah 
SKS yang saya ambil untuk semester ini. SS S TS STS

8 Saya jarang absen untuk mengikuti kuliah. SS S TS STS

9 Terkadang saya tidak mematuhi tata tertib perkuliahan, meskipun 
dosen tidak menegurnya. SS S TS STS

10 Saya memilih mata kuliah pilihan karena sesuai dengan 
konsentrasi pendidikan. SS S TS STS

11 Saya meminta pendapat teman sekelompok saat menentukan 
mata kuliah pilihan yang akan saya ambil. SS S TS STS

12 Saya datang tepat waktu, sebelum kuliah dimulai. SS S TS STS

13 Saya akan tetap mengambil mata kuliah pilihan yang saya 
senangi, walaupun teman saya tidak mengambilnya. SS S TS STS

14 Saya kurang mampu mengungkapkan pendapat saya dikelas. SS S TS STS

15 Saya asyik mengobrol dengan teman saat dosen menjelaskan 
materi perkuliahan. SS S TS STS

16 Saya mengambil mata kuliah pilihan karena ajakan teman. SS S TS STS

17 Saya meminjam catatan teman saat menjelang ujian. SS S TS STS
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18 Saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah pilihan tertentu 
yang saya inginkan, meskipun ditentang oleh orang lain. S  S S T  S STS

19 Saya tidak masuk kuliah karena ajakan teman. SS S TS STS

20 Saya akan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
dosen, walaupun saya tidak menyukainya. SS S TS STS

21 Saya berinisiatif menghubungi dosen jika waktu kuliah sudah 
tiba, tetapi dosen belum datang. SS S TS STS

22 Terkadang saya tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. SS S TS STS

23 Saya takut mengumpulkan tugas ke meja dosen karena batas 
pengumpulannya sudah terlambat. SS S TS STS

24 Saat mengikuti kuliah, saya mendengarkan penjelasan yang 
diberikan oleh dosen pengampu. SS S TS STS
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1 Saya mengikuti kemauan teman sekelompok. SS S TS STS

2 Meskipun teman mengatakan saya sok rajin, saya akan tetap 
belajar. SS S TS STS

3 Apapun yang menjadi keputusan kelompok, saya setujui. SS S TS STS

4 Saya jarang menceritakan masalah pribadi pada kelompok. SS S TS STS

5 Kesepakatan kelompok memaksa saya untuk selalu mengikuti 
kebiasaan mereka. SS S TS STS

6 Menurut saya mengikuti semua kemauan kelompok berarti tidak 
memiliki kepercayaan diri. SS S TS STS

7 Lebih baik menyetujui semua pendapat kelompok daripada 
dijauhi mereka. SS S TS STS

8 Saya tidak mesti bertingkah laku sesuai kebiasaan kelompok. SS S TS STS

9 Saya akan mengikuti saran teman karena saya sangat percaya 
pada mereka. SS S TS STS

10 Saya memutuskan sesuatu atas kemauan diri sendiri. SS S TS STS

11 Saya merasa tidak percaya diri dengan penampilan saya jika jauh 
dari kelompok. SS S TS STS

12 Saya tidak akan mengikuti kegiatan teman yang saya anggap 
tidak berguna bagi saya, meskipun saya dianggap sok. SS S TS STS

13 Saya tetap mengikuti mata kuliah pilihan tertentu yang saya sukai 
meskipun berbeda dari kelompok. SS S TS STS

14 Menurut saya, tidak semua teman memiliki niat yang baik. SS S TS STS

15 Jika teman-teman mencontek pada saat ujian, saya juga ikut 
mencontek walaupun tidak sesuai dengan hati nurani saya. SS S TS STS
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16 Saya tidak peduli dengan pandangan teman terhadap diri saya. SS S TS STS

17 Karena takut dilucilkan dan tidak mempunyai teman, saya selalau 
mengikuti kemauan mereka. SS S TS STS

18 Saya berani mengambil resiko jika memiliki pendapat yang 
berbeda dari kelompok. SS S TS STS

19 Saya percaya teman-teman dapat menjaga rahasia. SS S TS STS

20 Saya tidak akan mengikuti kemauan kelompok meskipun mereka 
memaksa saya. SS S TS STS
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