
NPar Tests 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Motivasi 
Mengikuti 

Perkuliahan 
pada 

Mahasiswa 
Psikologi 

Persepsi 
terhadap 
Kinerja 
Dosen 

N 100 100 
Normal Parameters(a,b) Mean 54,30 94,91 

Std. Deviation 11,108 13,515 
Most Extreme 
Differences 

Absolute ,109 ,102 
Positive ,109 ,085 
Negative -,091 -,102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,088 1,023 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,187 ,246 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Independent:  X 
 
 
  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 
 
   Y        LIN  ,204    98   25,14  ,000 19,0545   ,3714 
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140130120110100908070

80

70

60

50

40

30

Observed

Linear

 



Correlations 
 
 Correlations 
 

    

Motivasi 
Mengikuti 

Perkuliahan 
pada 

Mahasiswa 
Psikologi 

Persepsi 
terhadap 
Kinerja 
Dosen 

Motivasi Mengikuti 
Perkuliahan pada 
Mahasiswa Psikologi 

Pearson Correlation 1 ,452(**) 
Sig. (1-tailed) . ,000 
N 100 100 

Persepsi terhadap 
Kinerja Dosen 

Pearson Correlation ,452(**) 1 
Sig. (1-tailed) ,000 . 
N 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 

SUMBANGAN EFEKTIF = (rxy) 2  x 100%  

   = (,452) 2  x 100% 

   = 20,43% 

 

 



Validitas dan Reliabilitas  
Motivasi Mengikuti Perkuliahan pada Mahasiswa 1 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            70,1250        85,4968        ,7392           ,8967 
Y2            70,1000        90,1436        ,4892           ,9028 
Y3            70,3000        90,6769        ,4423           ,9038 
Y4            70,7250        92,8199        ,2797           ,9077 
Y5            69,9750        88,5891        ,6180           ,8999 
Y6            69,7500        89,7308        ,5977           ,9006 
Y7            70,7250        88,1019        ,5951           ,9003 
Y8            70,4000        87,9385        ,5679           ,9010 
Y9            70,1250        88,9327        ,6551           ,8994 
Y10           70,0250        90,6917        ,6245           ,9006 
Y11           69,8750        91,9071        ,4638           ,9033 
Y12           70,0000        91,2308        ,5612           ,9017 
Y13           70,0500        91,3821        ,5737           ,9016 
Y14           70,2250        88,7429        ,6227           ,8999 
Y15           70,7000        93,0872        ,2929           ,9069 
Y16           70,2000        87,7026        ,5976           ,9003 
Y17           69,9500        91,1256        ,4516           ,9035 
Y18           69,8500        91,9769        ,5363           ,9023 
Y19           70,2500        91,4744        ,4578           ,9034 
Y20           70,3750        91,9840        ,3666           ,9054 
Y21           70,2250        92,0250        ,4015           ,9045 
Y22           70,8250        92,8147        ,2558           ,9088 
Y23           70,1250        88,8301        ,5940           ,9004 
Y24           69,8500        88,9513        ,6305           ,8998 
 
r tabel (5%, 1 tailed, N = 40) = 0,264 
Item gugur = r hitung < r tabel 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40,0                    N of Items = 24 
 
Alpha =    ,9060 
 
  
 



Validitas dan Reliabilitas  
Motivasi Mengikuti Perkuliahan pada Mahasiswa 2 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            67,7000        80,4718        ,7590           ,8992 
Y2            67,6750        84,9429        ,5131           ,9053 
Y3            67,8750        85,5481        ,4595           ,9066 
Y4            68,3000        88,9333        ,2089           ,9126 
Y5            67,5500        83,2282        ,6588           ,9020 
Y6            67,3250        84,6865        ,6131           ,9033 
Y7            68,3000        83,4462        ,5837           ,9037 
Y8            67,9750        83,0506        ,5728           ,9040 
Y9            67,7000        84,0103        ,6623           ,9022 
Y10           67,6000        85,7846        ,6268           ,9035 
Y11           67,4500        86,7667        ,4834           ,9059 
Y12           67,5750        86,1994        ,5738           ,9044 
Y13           67,6250        86,3942        ,5822           ,9044 
Y14           67,8000        83,9077        ,6229           ,9029 
Y15           68,2750        88,3071        ,2802           ,9104 
Y16           67,7750        82,7942        ,6045           ,9032 
Y17           67,5250        86,3071        ,4453           ,9067 
Y18           67,4250        87,3276        ,5091           ,9057 
Y19           67,8250        86,6096        ,4542           ,9065 
Y20           67,9500        87,5359        ,3320           ,9093 
Y21           67,8000        87,4462        ,3742           ,9081 
Y23           67,7000        83,8051        ,6083           ,9031 
Y24           67,4250        83,7378        ,6609           ,9021 
 
r tabel (5%, 1 tailed, N = 40) = 0,264 
Item gugur = r hitung < r tabel 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40,0                    N of Items = 23 
 
Alpha =    ,9088 
 
 
 



Validitas dan Reliabilitas  
Motivasi Mengikuti Perkuliahan pada Mahasiswa 3 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            65,1750        76,7635        ,7655           ,9031 
Y2            65,1500        80,8487        ,5413           ,9088 
Y3            65,3500        81,4641        ,4852           ,9101 
Y5            65,0250        79,1532        ,6900           ,9054 
Y6            64,8000        80,7282        ,6343           ,9069 
Y7            65,7750        80,0250        ,5645           ,9083 
Y8            65,4500        79,3308        ,5756           ,9081 
Y9            65,1750        80,1994        ,6721           ,9061 
Y10           65,0750        82,0712        ,6248           ,9076 
Y11           64,9250        82,9429        ,4893           ,9098 
Y12           65,0500        82,4590        ,5735           ,9084 
Y13           65,1000        82,4513        ,6020           ,9080 
Y14           65,2750        80,2045        ,6236           ,9069 
Y15           65,7500        84,9103        ,2507           ,9152 
Y16           65,2500        78,9103        ,6194           ,9070 
Y17           65,0000        82,8205        ,4246           ,9113 
Y18           64,9000        83,8872        ,4753           ,9102 
Y19           65,3000        82,7282        ,4648           ,9103 
Y20           65,4250        84,1481        ,3031           ,9141 
Y21           65,2750        84,1532        ,3355           ,9130 
Y23           65,1750        80,1481        ,6055           ,9073 
Y24           64,9000        79,7846        ,6827           ,9057 
 
r tabel (5%, 1 tailed, N = 40) = 0,264 
Item gugur = r hitung < r tabel 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40,0                    N of Items = 22 
 
Alpha =    ,9126 
 
 
 



Validitas dan Reliabilitas  
Motivasi Mengikuti Perkuliahan pada Mahasiswa 4 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            62,6250        73,0609        ,7627           ,9060 
Y2            62,6000        76,9128        ,5486           ,9115 
Y3            62,8000        77,0359        ,5284           ,9120 
Y5            62,4750        75,2301        ,7001           ,9079 
Y6            62,2500        76,6538        ,6553           ,9092 
Y7            63,2250        76,6917        ,5284           ,9121 
Y8            62,9000        75,4256        ,5824           ,9109 
Y9            62,6250        76,4968        ,6615           ,9091 
Y10           62,5250        78,1019        ,6352           ,9102 
Y11           62,3750        79,1122        ,4838           ,9128 
Y12           62,5000        78,4615        ,5855           ,9110 
Y13           62,5500        78,3564        ,6247           ,9104 
Y14           62,7250        76,3583        ,6253           ,9097 
Y16           62,7000        74,8308        ,6399           ,9093 
Y17           62,4500        79,1256        ,4089           ,9145 
Y18           62,3500        80,0795        ,4644           ,9132 
Y19           62,7500        78,5513        ,4897           ,9127 
Y20           62,8750        80,4712        ,2844           ,9175 
Y21           62,7250        80,5122        ,3125           ,9164 
Y23           62,6250        76,8045        ,5673           ,9111 
Y24           62,3500        75,9256        ,6866           ,9084 
 
r tabel (5%, 1 tailed, N = 40) = 0,264 
Item gugur = r hitung < r tabel 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40,0                    N of Items = 21 
 
Alpha =    ,9152 
 
 
 



Validitas dan Reliabilitas 
Persepsi terhadap Kinerja Dosen 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1            92,9250        98,1224        ,5252           ,9199 
X2            93,1750        98,6609        ,3975           ,9213 
X3            93,0000        97,3333        ,5637           ,9194 
X4            92,9000        97,9385        ,5650           ,9196 
X5            92,9750        99,2045        ,4368           ,9209 
X6            93,6750        97,6096        ,4369           ,9210 
X7            92,9250        98,1224        ,5252           ,9199 
X8            92,9750        98,3327        ,5359           ,9199 
X9            93,0250        97,1019        ,4833           ,9204 
X10           93,0000        96,9744        ,6733           ,9185 
X11           93,0250        96,6917        ,6889           ,9183 
X12           93,2000        99,6000        ,3450           ,9218 
X13           92,9250        97,6609        ,6585           ,9189 
X14           93,0000        97,4359        ,6213           ,9190 
X15           93,1000        96,1436        ,4554           ,9212 
X16           93,0750        98,5840        ,4642           ,9206 
X17           93,0750        96,7891        ,4368           ,9213 
X18           93,2500        98,1410        ,3790           ,9218 
X19           93,0000        98,4103        ,5124           ,9201 
X20           93,0750        97,1994        ,4330           ,9212 
X21           93,2500        97,3205        ,4457           ,9209 
X22           93,4250        96,5071        ,4498           ,9211 
X23           92,9000        98,7590        ,3807           ,9216 
X24           92,8500        99,7205        ,4835           ,9207 
X25           93,0250        98,3327        ,5087           ,9201 
X26           93,2250        98,6917        ,4375           ,9208 
X27           92,9250        98,0199        ,6144           ,9193 
X28           92,9750        99,2045        ,3855           ,9214 
X29           92,9250        97,8147        ,5001           ,9201 
X30           93,0500        97,0744        ,5195           ,9199 
X31           92,9500       100,4077        ,3122           ,9221 
X32           92,9500        96,9205        ,5732           ,9193 
X33           93,0500        97,0744        ,4191           ,9215 
X34           92,7500        99,6282        ,3093           ,9224 
X35           92,9250        96,3276        ,5452           ,9196 
X36           93,0250        96,4865        ,7117           ,9180 
_ 
r tabel (5%, 1 tailed, N = 40) = 0,264 
Item gugur = r hitung < r tabel 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40,0                    N of Items = 36 
 
Alpha =    ,9224 
 



 

 
SKALA PENELITIAN 

1

IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 
Usia : ......... Tahun 
Jenis Kelamin : L / P * 
Fakultas : ............................................................ 
Tahun Angkatan  : ............................................................ 
Tanggal : ............................................................ 
*) Coret yang Tidak Perlu 
Tanda Tangan 
 
 
................................................. 
 
PETUNJUK CARA PENGERJAAN 
 
ψ Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan cara 

memberi tanda √ pada pilihan jawaban yang ada. 
SS  = Jika pernyataan yang ada sangat sesuai dengan yang saudara 

rasakan 

S  = Jika pernyataan yang ada sesuai dengan yang saudara rasakan 

TS  = Jika pernyataan yang ada tidak sesuai dengan yang saudara 

rasakan 

STS = Jika pernyataan yang ada sangat tidak sesuai dengan yang saudara 

rasakan 
 

ψ Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda keliru, maka 
Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban tersebut dan Anda 
dapat memilih jawaban lain yang sesuai dengan keinginan Anda. 

  
ψ Cara pengisian Skala I dan Skala II sama 
 
ψ Kami mengharap Anda menjawab sesuai dengan keadaan diri Anda. Semua 

jawaban yang Anda pilih adalah benar bila sesuai dengan keadaan Anda. 
Selain itu, hasil pekerjaan Anda akan Kami jamin kerahasiaannya. 

 
ψ Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dan jangan sampai ada yang terlewati. 
 
Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 



 

 
SKALA PENELITIAN 

2

SKALA I 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya menganggap bahwa mengikuti 

perkuliahan merupakan hal yang penting 
    

2 Saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya 
apa adanya 

    

3 Saya memilih menghabiskan waktu luang 
dengan membaca-baca materi perkuliahan 
daripada pergi main ke mal bersama teman-
teman 

    

4 Saya optimis bisa mencapai masa depan yang 
lebih baik dengan rajin mengikuti perkuliahan 

    

5 Kuliah bukan hal penting bagi saya     
6 Saya memiliki semangat tinggi dalam 

mengikuti perkuliahan 
    

7 Melihat buku-buku kuliah membuat saya bete     
8 Saya takut mendapatkan nilai jelek apabila 

membolos kuliah 
    

9 Saya memilih mengerjakan hal yang lain 
daripada mengikuti perkuliahan 

    

10 Prioritas hidup saya saat ini menyelesaikan 
kuliah 

    

11 Kuliah tidak menjamin masa depan saya lebih 
baik 

    

12 Saya senang mengerjakan tugas-tugas 
perkuliahan 

    

13 Saya merasa malas-malasan kalau mau datang  
ke perkulihan 

    

14 Saya suka menunda-nunda tugas perkuliahan     
15 Melalui kuliah, saya merasa memiliki 

kesempatan besar untuk mencapai karier yang 
saya inginkan 

    

16 Saya tidak memiliki tujuan dalam mengikuti 
perkuliah ini 

    

17 Saya menikmati saat mengerjakan tugas dari 
dosen 

    

18 Saya sengaja datang terlambat di perkuliahan     



 

 
SKALA PENELITIAN 

3

NO PERNYATAAN SS S TS STS
19 Saya memilih untuk tidak membolos untuk 

mendapatkan materi perkuliahan terbaru 
    

20 Saya berusaha mendapatkan nilai yang 
terbaik dalam mata kuliah yang saya ikuti 

    

21 Saya tidak ambil pusing dengan nilai yang 
saya peroleh 

    

 
 

SKALA II 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya beranggapan bahwa materi yang 

disajikan dosen sistematis 
    

2 Metode yang digunakan dosen dalam 
menyampaikan materi menarik 

    

3 Dosen telah mempersiapkan handout dengan 
baik sebelum memulai perkuliahan 

    

4 Saya beranggapan bahwa dosen menguasai 
materi dengan baik sehingga mampu 
menjawab pertanyaan mahasiswa di kelas 

    

5 Menurut saya dosen selalu bersedia 
memberikan penjelasan ulang mengenai 
materi yang diajarkan di luar kelas kepada 
mahasiswa yang berkesulitan memahami 
materi  

    

6 Dosen selalu datang dengan tepat waktu     
7 Materi yang diajarkan oleh dosen tidak 

menyimpang dari silabus 
    

8 Soal-soal yang diberikan pada saat ujian 
sesuai dengan materi perkuliahan 

    

9 Menurut saya dosen mampu mengarahkan 
agar diskusi berjalan efektif dan menarik 

    

10 Proses diskusi berjalan dengan semestinya 
karena dosen mampu mengendalikan suasana 

    

11 Dosen memberikan intisari dengan jelas 
mengenai pokok kajian yang sebelumnya 
didiskusikan 

    



 

 
SKALA PENELITIAN 

4

NO PERNYATAAN SS S TS STS
12 Saya beranggapan bahwa dosen mampu 

meningkatkan minat mahasiswa untuk tertarik 
dengan mata kuliah yang diajarkan 

    

13 Dosen menjelaskan materi yang diajarkan di 
kelas secara sistematis sehingga saya 
mengerti tujuan dari materi yang diajarkan 

    

14 Metode yang digunakan dosen untuk 
mengajarkan materi, dapat membantu saya 
memahami materi dengan mudah 

    

15 Persiapan dosen yang matang dalam mengajar 
membuat saya antusias mengikuti 
perkulihannya 

    

16 Saya berani bertanya mengenai hal-hal yang 
tidak saya mengerti kepada dosen di kelas 

    

17 Proses saya mempelajari materi kuliah 
menjadi lebih mudah karena dosen bersedia 
untuk meluangkan waktu di luar kelas untuk 
membantu 

    

18 Proses belajar mengajar berjalan secara tertib 
karena dosen memiliki disiplin tinggi 

    

19 Materi yang diajarkan tidak membuat saya 
bingung karena disampaikan sesuai dengan 
silabus 

    

20 Saya tidak mengalami kesulitan belajar saat 
akan ujian karena soal-soalnya sesuai dengan 
materi yang diajarkan 

    

21 Tidak ada mahasiswa yang pasif saat 
berlangsung diskusi kelompok 

    

22 Tidak ada mahasiswa yang memaksakan 
pendapat saat berlangsung diskusi 

    

23 Saya menjadi lebih jelas mengenai materi 
yang diajarkan dosen karena dosen 
memberikan kesimpulan dengan singkat dan 
jelas 

    

24 Saya merasa dosen mampu membangkitkan 
keingintahuan saya tentang materi 
perkuliahan  

    



 

 
SKALA PENELITIAN 

5

NO PERNYATAAN SS S TS STS
25 Kemampuan dosen dalam menjabarkan 

materi perkuliahan mudah saya pahami 
    

26 Gaya dosen dalam menyampaikan materi 
tidak monoton sehingga saya lebih mudah 
mengingatnya 

    

27 Menurut saya, kesiapan dosen dalam 
mengajar baik 

    

28 Saya mengetahui sumber ketidakpahaman 
saya atas materi diajarkan setelah bertanya 
kepada dosen 

    

29 Saya tertarik untuk menerapkan ilmu yang 
sudah saya pelajari karena dosen bersedia 
membantu kesulitan saya di luar kelas 

    

30 Saya belajar banyak hal karena disiplinan 
yang dilakukan dosen 

    

31 Saya benar-benar memahami tujuan dari 
perkuliahan karena materi diberikan sesuai 
dengan silabus 

    

32 Saya merasa yakin bisa mendapatkan nilai 
yang baik karena soal-soal ujian tidak 
menyimpang dari bahan kuliah 

    

33 Saya belajar cara memecahkan masalah dari 
gaya dosen mengarahkan diskusi 

    

34 Saya merasa bahwa diskusi yang saya 
lakukan bersama teman sekarang menjadi 
lebih efektif karena terbiasa berdiskusi di 
kelas 

    

35 Saya belajar membuat resume materi kuliah 
yang diajarkan dari cara dosen membuat 
resume saat selesai diskusi 

    

36 Dosen saya mampu membangkitkan minat 
belajar saya untuk terus mengikuti 
perkuliahan yang menjemukan 

    

 

TERIMA KASIH 

 



 

 
SKALA TRY OUT 

1

IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 
Usia : ......... Tahun 
Jenis Kelamin : L / P * 
Fakultas : ............................................................ 
Tahun Angkatan  : ............................................................ 
Tanggal : ............................................................ 
*) Coret yang Tidak Perlu 
Tanda Tangan 
 
 
................................................. 
 
PETUNJUK CARA PENGERJAAN 
 
ψ Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan cara 

memberi tanda √ pada pilihan jawaban yang ada. 
SS  = Jika pernyataan yang ada sangat sesuai dengan yang saudara 

rasakan 

S  = Jika pernyataan yang ada sesuai dengan yang saudara rasakan 

TS  = Jika pernyataan yang ada tidak sesuai dengan yang saudara 

rasakan 

STS = Jika pernyataan yang ada sangat tidak sesuai dengan yang saudara 

rasakan 
 

ψ Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda keliru, maka 
Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban tersebut dan Anda 
dapat memilih jawaban lain yang sesuai dengan keinginan Anda. 

  
ψ Cara pengisian Skala I dan Skala II sama 
 
ψ Kami mengharap Anda menjawab sesuai dengan keadaan diri Anda. Semua 

jawaban yang Anda pilih adalah benar bila sesuai dengan keadaan Anda. 
Selain itu, hasil pekerjaan Anda akan Kami jamin kerahasiaannya. 

 
ψ Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dan jangan sampai ada yang terlewati. 
 
Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 



 

 
SKALA TRY OUT 

2

SKALA I 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya menganggap bahwa mengikuti 

perkuliahan merupakan hal yang penting 
    

2 Saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya 
apa adanya 

    

3 Saya memilih menghabiskan waktu luang 
dengan membaca-baca materi perkuliahan 
daripada pergi main ke mal bersama teman-
teman 

    

4 Kuliah merupakan hal yang membosankan     
5 Saya optimis bisa mencapai masa depan yang 

lebih baik dengan rajin mengikuti perkuliahan 
    

6 Kuliah bukan hal penting bagi saya     
7 Saya memiliki semangat tinggi dalam 

mengikuti perkuliahan 
    

8 Melihat buku-buku kuliah membuat saya bete     
9 Saya takut mendapatkan nilai jelek apabila 

membolos kuliah 
    

10 Saya memilih mengerjakan hal yang lain 
daripada mengikuti perkuliahan 

    

11 Prioritas hidup saya saat ini menyelesaikan 
kuliah 

    

12 Kuliah tidak menjamin masa depan saya lebih 
baik 

    

13 Saya senang mengerjakan tugas-tugas 
perkuliahan 

    

14 Saya merasa malas-malasan kalau mau datang  
ke perkulihan 

    

15 Rutinitas saya rajin mengikuti perkuliahan 
membuahkan hasil yang bermanfaat bagi saya 

    

16 Saya suka menunda-nunda tugas perkuliahan     
17 Melalui kuliah, saya merasa memiliki 

kesempatan besar untuk mencapai karier yang 
saya inginkan 

    

18 Saya tidak memiliki tujuan dalam mengikuti 
perkuliah ini 
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19 Saya menikmati saat mengerjakan tugas dari 

dosen 
    

20 Saya sengaja datang terlambat di perkuliahan     
21 Saya memilih untuk tidak membolos untuk 

mendapatkan materi perkuliahan terbaru 
    

22 Saya suka terlambat datang ke perkuliahan     
23 Saya berusaha mendapatkan nilai yang 

terbaik dalam mata kuliah yang saya ikuti 
    

24 Saya tidak ambil pusing dengan nilai yang 
saya peroleh 

    

 
SKALA II 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya beranggapan bahwa materi yang 

disajikan dosen sistematis 
    

2 Metode yang digunakan dosen dalam 
menyampaikan materi menarik 

    

3 Dosen telah mempersiapkan handout dengan 
baik sebelum memulai perkuliahan 

    

4 Saya beranggapan bahwa dosen menguasai 
materi dengan baik sehingga mampu 
menjawab pertanyaan mahasiswa di kelas 

    

5 Menurut saya dosen selalu bersedia 
memberikan penjelasan ulang mengenai 
materi yang diajarkan di luar kelas kepada 
mahasiswa yang berkesulitan memahami 
materi  

    

6 Dosen selalu datang dengan tepat waktu     
7 Materi yang diajarkan oleh dosen tidak 

menyimpang dari silabus 
    

8 Soal-soal yang diberikan pada saat ujian 
sesuai dengan materi perkuliahan 

    

9 Menurut saya dosen mampu mengarahkan 
agar diskusi berjalan efektif dan menarik 

    

10 Proses diskusi berjalan dengan semestinya 
karena dosen mampu mengendalikan suasana 
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11 Dosen memberikan intisari dengan jelas 

mengenai pokok kajian yang sebelumnya 
didiskusikan 

    

12 Saya beranggapan bahwa dosen mampu 
meningkatkan minat mahasiswa untuk tertarik 
dengan mata kuliah yang diajarkan 

    

13 Dosen menjelaskan materi yang diajarkan di 
kelas secara sistematis sehingga saya 
mengerti tujuan dari materi yang diajarkan 

    

14 Metode yang digunakan dosen untuk 
mengajarkan materi, dapat membantu saya 
memahami materi dengan mudah 

    

15 Persiapan dosen yang matang dalam mengajar 
membuat saya antusias mengikuti 
perkulihannya 

    

16 Saya berani bertanya mengenai hal-hal yang 
tidak saya mengerti kepada dosen di kelas 

    

17 Proses saya mempelajari materi kuliah 
menjadi lebih mudah karena dosen bersedia 
untuk meluangkan waktu di luar kelas untuk 
membantu 

    

18 Proses belajar mengajar berjalan secara tertib 
karena dosen memiliki disiplin tinggi 

    

19 Materi yang diajarkan tidak membuat saya 
bingung karena disampaikan sesuai dengan 
silabus 

    

20 Saya tidak mengalami kesulitan belajar saat 
akan ujian karena soal-soalnya sesuai dengan 
materi yang diajarkan 

    

21 Tidak ada mahasiswa yang pasif saat 
berlangsung diskusi kelompok 

    

22 Tidak ada mahasiswa yang memaksakan 
pendapat saat berlangsung diskusi 
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23 Saya menjadi lebih jelas mengenai materi 

yang diajarkan dosen karena dosen 
memberikan kesimpulan dengan singkat dan 
jelas 

    

24 Saya merasa dosen mampu membangkitkan 
keingintahuan saya tentang materi 
perkuliahan  

    

25 Kemampuan dosen dalam menjabarkan 
materi perkuliahan mudah saya pahami 

    

26 Gaya dosen dalam menyampaikan materi 
tidak monoton sehingga saya lebih mudah 
mengingatnya 

    

27 Menurut saya, kesiapan dosen dalam 
mengajar baik 

    

28 Saya mengetahui sumber ketidakpahaman 
saya atas materi diajarkan setelah bertanya 
kepada dosen 

    

29 Saya tertarik untuk menerapkan ilmu yang 
sudah saya pelajari karena dosen bersedia 
membantu kesulitan saya di luar kelas 

    

30 Saya belajar banyak hal karena disiplinan 
yang dilakukan dosen 

    

31 Saya benar-benar memahami tujuan dari 
perkuliahan karena materi diberikan sesuai 
dengan silabus 

    

32 Saya merasa yakin bisa mendapatkan nilai 
yang baik karena soal-soal ujian tidak 
menyimpang dari bahan kuliah 

    

33 Saya belajar cara memecahkan masalah dari 
gaya dosen mengarahkan diskusi 

    

34 Saya merasa bahwa diskusi yang saya 
lakukan bersama teman sekarang menjadi 
lebih efektif karena terbiasa berdiskusi di 
kelas 
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35 Saya belajar membuat resume materi kuliah 

yang diajarkan dari cara dosen membuat 
resume saat selesai diskusi 

    

36 Dosen saya mampu membangkitkan minat 
belajar saya untuk terus mengikuti 
perkuliahan yang menjemukan 

    

 

TERIMA KASIH 
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