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PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 

memberi tanda “silang” (X). 

SS : SANGAT SERING dengan pernyataan yang ada. 

S : SERING dengan pernyataan yang ada. 

J : JARANG dengan pernyataan yang ada. 

TP : TIDAK PERNAH dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda 

(X) semua. 

6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 

mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret 

dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang 

salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang 

baru. Contoh :  SS S J TP 

SS S J TP 

 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



ITEM PROKRASTINASI AKADEMIK 

 

1. Penundaan waktu untuk memulai belajar 

Mahasiswa tidak segera mengumpulkan dan mempelajari materi atau 

bahan skripsi sehingga melakukan penundaan dalam pembuatan skripsi. 

Favorabel : 

1. Saya menunda mencari tema atau judul skripsi. 

2. Saya malas membaca materi atau bahan pembuatan skripsi. 

3. Setelah bimbingan dengan dosen pembimbing dan ada revisi, saya tidak 

segera merivisinya. 

4. Saya memfotokopi catatan kuliah jika mendekati waktu ujian. 

 

Unfavorabel : 

1. Meskipun belum mendapatkan dosen pembimbing, saya sudah 

mempersiapkan tema atau judul skripsi sebelumnya. 

2. Setelah tema atau judul skripsi telah saya peroleh, saya segera 

mempelajarinya. 

3. Saya segera merivisi skripsi setelah bimbingan dengan dosen pembimbing. 

4. Saya meluangkan waktu untuk belajar meskipun tidak mendekati waktu 

ujian. 

 

2. Penundaan waktu untuk menyelesaikan tugas belajar 

Mahasiswa tidak segera menyelesaikan tiap-tiap bab dalam skripsi 

meskipun materinya sudah diperoleh. 

Favorabel : 

1. Saya mengerjakan skripsi dengan bersantai-santai. 

2. Saya memberhentikan menyelesaikan skripsi meskipun belum selesai karena 

malas. 

3. Meskipun bahan atau materi pembuatan skripsi sudah saya pelajari namun 

saya tidak juga menyelesaikannya. 

4. Saat ada tugas kelompok, saya hanya memberikan nama & NIM tanpa ikut 

mengerjakan tugas bersama kelompok. 



Unfavorabel : 

1. Saya tetap mengerjakan skripsi hingga selesai meskipun merasa malas. 

2. Saya segera menyelesaikan skripsi setelah mendapatkan bahan atau materi 

skripsi. 

3. Meskipun merasa kesulitan, saya tetap berusaha mengerjakan skripsi hingga 

selesai. 

4. Setelah praktikum selesai, saya segera membuat laporan praktikum. 

 

3. Ada perbedaan niat untuk mengerjakan tugas dengan tindakan 

Mahasiswa sering merencanakan untuk segera menyelesaikan skripsinya, 

namun pada kenyataannya tidak segera untuk memulai mengerjakannya, atau 

berhenti mengerjakan sebelum selesai. Ada keinginan menyelesaikan skripsi 

namun tidak dapat segera menyelesaikannya karena lebih tertarik melakukan 

kegiatan lain. 

Favorabel : 

1. Saya ingin mengerjakan skripsi secepatnya namun tetap saja saya bekerja 

mencari uang atau sibuk mengerjakan yang lain. 

2. Saat di depan komputer saya malah bermain ”game” padahal niatnya akan 

mengerjakan skripsi. 

3. Saat bertemu dengan teman, saya keasikan mengobrol dan lupa kalau akan 

mencari bahan untuk skripsi. 

4. Saat di perpustakaan, saya malah membaca koran padahal niatnya mencari 

bahan untuk tugas. 

 

Unfavorabel : 

1. Saya mengerjakan skripsi sesuai dengan yang saya rencanakan. 

2. Meskipun bertemu dengan teman-teman yang lagi asik “nongkrong”, saya 

tetap mengerjakan skripsi. 

3. Meskipun saya harus bekerja, namun saya terus mengerjakan skripsi yang 

sudah saya rencanakan. 

4. Meskipun diajak berjalan-jalan oleh teman, namun saya tetap mengerjakan 

tugas yang sudah saya rencanakan. 



4. Melakukan hal lain daripada belajar 

Mahasiswa lebih menyenangi kegiatan diluar akademik, daripada harus 

belajar atau menyelesaikan tugas akademiknya. Kegiatan tersebut seperti 

menonton televisi, jalan-jalan, mengobrol dengan teman, bermain video game, 

olahraga, membaca komik atau majalah, dan bekerja. 

Favorabel : 

1. Saya lebih suka menonton televisi daripada menyelesaikan skripsi. 

2. Saat ”nongkrong” dengan teman-teman, saya sering keasikan meskipun 

belum membuat skripsi. 

3. Saya lebih asik bekerja mencari uang dari pada harus membuat skripsi. 

4. Saya lebih asik jalan-jalan daripada harus belajar. 

 

Unfavorabel : 

1. Saya bermain dengan teman-teman setelah selesai membuat skripsi. 

2. Saya tetap membuat skripsi meskipun harus bekerja. 

3. Meskipun ada tugas dalam pekerjaan, saya tetap membuat skripsi. 

4. Saat menjelang ujian, semua kegiatan saya hentikan dan berkonsentrasi 

untuk belajar. 



 

NO PERNYATAAN SS S J TP

1 Saya menunda mencari tema atau judul skripsi.     

2 Meskipun belum mendapatkan dosen pembimbing, saya 
sudah mempersiapkan tema atau judul skripsi 
sebelumnya. 

    

3 Saya mengerjakan skripsi dengan bersantai-santai.     

4 Saya tetap mengerjakan skripsi hingga selesai meskipun 
merasa malas. 

    

5 Saya ingin mengerjakan skripsi secepatnya namun tetap 
saja saya bekerja mencari uang atau sibuk mengerjakan 
yang lain. 

    

6 Saya mengerjakan skripsi sesuai dengan yang saya 
rencanakan. 

    

7 Saya lebih suka menonton televisi daripada 
menyelesaikan skripsi. 

    

8 Saya bermain dengan teman-teman setelah selesai 
membuat skripsi. 

    

9 Saya malas membaca materi atau bahan pembuatan 
skripsi. 

    

10 Setelah tema atau judul skripsi telah saya peroleh, saya 
segera mempelajarinya. 

    

11 Saya memberhentikan menyelesaikan skripsi meskipun 
belum selesai karena malas. 

    

12 Saya segera menyelesaikan skripsi setelah mendapatkan 
bahan atau materi skripsi. 

    

13 Saat di depan komputer saya malah bermain ”game” 
padahal niatnya akan mengerjakan skripsi. 

    

14 Meskipun bertemu dengan teman-teman yang lagi asik 
“nongkrong”, saya tetap mengerjakan skripsi. 

    

15 Saat ”nongkrong” dengan teman-teman, saya sering 
keasikan meskipun belum membuat skripsi. 

    

16 Saya tetap membuat skripsi meskipun harus bekerja.     

17 Setelah bimbingan dengan dosen pembimbing dan ada 
revisi, saya tidak segera merivisinya. 

    

18 Saya segera merivisi skripsi setelah bimbingan dengan 
dosen pembimbing. 

    

19 Meskipun bahan atau materi pembuatan skripsi sudah 
saya pelajari namun saya tidak juga menyelesaikannya. 

    

20 Meskipun merasa kesulitan, saya tetap berusaha 
mengerjakan skripsi hingga selesai. 

    

21 Saat bertemu dengan teman, saya keasikan mengobrol 
dan lupa kalau akan mencari bahan untuk skripsi. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S J TP

22 Meskipun saya harus bekerja, namun saya terus 
mengerjakan skripsi yang sudah saya rencanakan. 

    

23 Saya lebih asik bekerja mencari uang dari pada harus 
membuat skripsi. 

    

24 Meskipun ada tugas dalam pekerjaan, saya tetap 
membuat skripsi. 

    

25 Saya memfotokopi catatan kuliah jika mendekati waktu 
ujian. 

    

26 Saya meluangkan waktu untuk belajar meskipun tidak 
mendekati waktu ujian. 

    

27 Saat ada tugas kelompok, saya hanya memberikan nama 
& NIM tanpa ikut mengerjakan tugas bersama kelompok.

    

28 Setelah praktikum selesai, saya segera membuat laporan 
praktikum. 

    

29 Saat di perpustakaan, saya malah membaca koran 
padahal niatnya mencari bahan untuk tugas. 

    

30 Meskipun diajak berjalan-jalan oleh teman, namun saya 
tetap mengerjakan tugas yang sudah saya rencanakan. 

    

31 Saya lebih asik jalan-jalan daripada harus belajar.     

32 Saat menjelang ujian, semua kegiatan saya hentikan dan 
berkonsentrasi untuk belajar. 

    

THANK YOU 
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