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Identitas diri 

Fakultas  : 

Angkatan  : 
 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui situasi kehidupan para mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan KKN, Identitas diri dan jawaban anda dijamin kerahasiaanya. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan kehidupan 

Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Cara menjawab adalah dengan 

memberikan tanda check ( ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan Anda 

yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan  SS S TS STS 

1. Saya mampu mengontrol diri 

saya di depan orang lain     

4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri Anda dan bukan 

berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

Selamat Mengerjakan 

-Terima Kasih- 
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SKALA I 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya akan tetap tenang dalam menghadapi 
kesulitan dalam melaksanakan program 
KKN, sehingga program yang dibuat dapat 
selesai seperti yang diharapkan dan 
bermanfaat bagi lingkungan tempat KKN.

    

2 Saya akan membuat program KKN yang 
akan diterapkan dilingkungan desa sesuai 
dengan keinginan saya tanpa 
menghiraukan kemampuan warga yang 
tinggal dilingkungan desa tersebut. 

    

3 Saya dapat menyelesaikan setiap 
permasalahan yang timbul di tempat KKN 
dengan baik tanpa bantuan orang lain. 

    

4 Saya ragu dapat menyajikan materi 
program KKN dihadapan para warga desa 
dengan lancar. 

    

5 Saya kurang merasa nyaman tinggal 
dengan warga desa dilingkungan tempat 
KKN saya. 

    

6 Saya akan membantu teman yang 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
tugas KKN. 

    

7 Saya merasa grogi bila berbicara dengan 
warga desa ditempat KKN yang lebih 
dewasa dari saya. 

    

8 Ketika saya kurang memahami materi 
KKN, saya akan bertanya dan mencoba 
mencari tau agar lebih jelas dan 
pelaksanaan program KKN berjalan sesuai 
yang diharapkan. 

    

9 Saya ingin bisa dengan berhasil 
menerapkan program KKN yang saya buat 
dilingkungan KKN tempat saya tinggal. 

    

10 Saya akan membiarkan teman satu 
kelompok yang sedang mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan tugas KKN. 

    

11 Saya berusaha lebih dekat dengan teman-
teman baru saya ditempat KKN. 

    

12 Saya malas apabila harus membantu teman 
yang sedang kesulitan dalam 
melaksanakan program KKN. 
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13 Saya hanya bergaul dengan warga desa 
yang ramah pada saya ditempat KKN. 

    

14 Saya sangat menghargai pendapat teman 
satu tim dalam menyelesaikan masalah 
tugas KKN. 

    

15 Saya sering merasa jengkel terhadap 
teman-teman yang tidak mendukung saya 
dalam melaksanakan program KKN. 

    

16 Saya selalu ingin aktif mengikuti dan 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 
di adakan di desa temapt KKN saya. 

    

17 Saya senang bergaul dengan masyarakat 
desa dilingkungan tempat KKN. 

    

18 Saya enggan menghiraukan pendapat 
orang lain dalam menyelesaikan masalah 
di tempat KKN.  

    

19 Saya menerima kritik dan saran dari teman 
terhadap hasil pelaksanaan program KKN 
agar memudahkan saya untuk meng 
evaluasi berbagai kegiatan tersebut dan 
menjadikanya lebih baik. 

    

20 Selama pelaksanaan program KKN saya 
selalu menghindari komunikasi dengan 
warag desa ditempat KKN. 

    

21 Keterbatasan fasilitas membuat kerja saya 
tidak maksimal dalam melaksanakan 
program KKN sehingga hasil yang didapat 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

    

22 Saya akan membuat program kerja yang 
sesuai dengan kemampuan masyarakat 
sekitar tempat KKN. 

    

23 Saya merasa cemas diri akan ketidak 
mampuan saya dalam melaksanakan tugas 
ditempat KKN. 

    

24 Saya merasa senang saat menyampaikan 
materi program KKN dihadapan banyak 
warga desa tempat KKN saya. 
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Identitas diri 

Fakultas  : 

Angkatan  : 
 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui situasi kehidupan para mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan KKN, Identitas diri dan jawaban anda dijamin kerahasiaanya. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan kehidupan 

Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Cara menjawab adalah dengan 

memberikan tanda check ( ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan Anda 

yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan  SS S TS STS 

1. Saya mampu mengontrol diri 

saya di depan orang lain     

4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri Anda dan bukan 

berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

Selamat Mengerjakan 

-Terima Kasih- 
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SKALA II 
 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya berusaha untuk memanfaatkan 
waktu dengan baik dan melakukan hal– 
hal yang dapat mendukung tercapainya 
pelaksanaan program KKN di tempat 
KKN. 

    

2. Keterbatasan sarana dan prasarana di 
tempat KKN, membuat saya kurang 
optimal dalam melaksanakan program 
KKN. 

    

3. Ketika sedang marah saya tidak dapat 
berkonsentrasi dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan ditempat KKN. 

    

4. Saya merasa kurang nyaman tinggal 
dengan teman satu kelompok KKN yang 
baru saya kenal. 

    

5. Saya sulit menemukan cara untuk dapat 
berteman dengan baik di lingkungan 
KKN saya. 

    

6. Saya merasa tertantang untuk selalu 
menghadapi permasalahan yang timbul di 
tempat KKN. 

    

7. Saya sering merasa jengkel terhadap 
teman-teman yang tidak mendukung saya 
dalam melaksanakan program KKN. 

    

8. Saya mampu berbaur dengan masyarakat 
di tempat KKN. 

    

9. Saya berusaha menemukan cara-cara 
untuk mendekatkan diri saya dengan 
teman-teman saya di tempat KKN. 

    

10. Saya merasa kurang yakin dengan apa 
yang saya lakukan dalam melaksakan 
program KKN. 

    

11. Jika apa yang saya lakukan tidak sesuai 
dengan apa yang saya harapkan, saya 
berusaha tidak emosional. 

    

12. Saya hanya akan bergaul dengan teman 
satu kelompok KKN yang saya kenal. 

    

13. Saya sulit untuk mengeluarkan ide ketika 
saya menghadapi banyak masalah dalam 
menyelesaikan program KKN. 

    

14. Saya tetap bersemangat walaupun berada 
dalam lingkungan yang baru. 
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15. Saya kurang senang jika ada teman satu 
kelompok KKN yang selalu meminta 
bantuan saya dalam mengerjakan 
tugasnya. 

    

16. Saya merasa nyaman tinggal di tempat 
KKN meskipun itu merupakan 
lingkungan yang baru bagi saya. 

    

17. Saya mencoba memikirkan cara-cara 
untuk menyelesaikan permasalahan 
dalam melaksanakan program KKN. 

    

18. Banyaknya tugas dalam pelaksaan 
program KKN, membuat saya merasa 
malas dalam mengerjakanya. 

    

19. Saya tetap tenang walaupun berada di 
lingkungan KKN yang baru membuat 
saya tidak nyaman. 

    

20. lingkungan baru di tempat KKN 
membuat saya merasa canggung untuk 
beraktifitas. 

    

21. Saya tidak dapat berpikir optimal bila 
berada ditempat yang asing bagi saya. 

    

22. Saya yakin dapat sukses melaksanakan 
program KKN apabila saya rajin dan 
tekun dalam mengerjakanya. 

    

23. Saya merasa khawatir untuk bisa tinggal 
di lingkungan yang baru. 

    

24. Saya akan membantu setiap orang yang 
berada di lingkungan KKN yang sedang 
mengalami kesulitan. 
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