
Identitas diri  

Fakultas : 

Angkatan :  

 

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 - 



No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya mendengarkan penjelasan dosen 

pada saat mengajar di kelas 
    

2. Saya dapat berkonsentrasi penuh pada saat 

dosen mengajar di kelas 
    

3. Selama kuliah, saya hanya ingin diam dan 

mendengarkan penjelasan dosen 
    

4. Saya mengobrol dengan teman ketika 

dosen menjelaskan materi kuliah 
    

5. Saya kurang bisa berkonsentrasi pada saat 

kuliah 
    

6. Saya tidak menyimak perkataan dosen 

saat mengajar 
    

7. Saya menerima kritik dan saran dari dosen 

terhadap prestasi belajar saya 
    

8. Ketika saya kurang memahami materi 

kuliah, saya mau bertanya dosen  
    

9. Lebih baik saya diam daripada harus 

bertanya kepada dosen  
    

10. Saya tidak biasa mengatakan pendapat 

saya kepada dosen  
    

11. Saya selalu ingin mengikuti kuliah di 

kelas  
    

12. Setiap kali dosen selesai menyampaikan 

materi kuliah, saya tidak memberikan 

tanggapan 

    

13. Selama kuliah, saya ingin bertanya 

dengan dosen  
    

14. Saya tidak suka jika ada dosen yang 

mengkritik prestasi belajar saya  
    



15. Saya langsung maju ketika dosen meminta 

saya mempresentasikan tugas di depan 

kelas 

    

16. Jika tidak memahami materi kuliah, saya 

diam saja 
    

17. Saya aktif melakukan tanya-jawab dengan 

dosen saat kuliah  
    

18. Saya selalu berpendapat setiap kali dosen 

selesai menyampaikan materi kuliah 
    

19. Saya tidak pernah mempermasalahkan 

cara pengajaran dosen 
    

20. Saya bertanya kepada dosen ketika materi 

yang diberikan kurang jelas 
    

21. Saya selalu mengatakan pendapat saya 

kepada dosen  
    

22. Saya menyimak perkataan dosen saat 

mengajar di kelas 
    

23. Selama kuliah, saya menghindari 

komunikasi dengan dosen 
    

24. Saya tidak aktif dalam proses tanya-jawab 

dengan dosen  
    

25. Saya selalu ingin berpendapat dalam 

proses kuliah di kelas 
    

      

 

 

 

 

 

 

 



Identitas diri  

Fakultas : 

Angkatan :  

 

Petunjuk Pengisian 

 

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

Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

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

kenyataan yang anda alami. 

6. 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     

 

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

berdasarkan jawaban yang baik. 

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

9. Semua nomor harus dijawab. 

 

Selamat Mengerjakan 

- Terima Kasih - 



No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya tidak minder jika harus bertanya 

kepada dosen  
    

2. Saya tidak merasa malu saat diminta 

menyajikan tugas di depan kelas  
    

3. Saya melalaikan tugas dari dosen      

4. Saya sering terlambat dalam pengumpulan 

tugas 
    

5. Saya yakin dapat berhasil saat menyajikan 

tugas di depan kelas 
    

6. Saya yakin bahwa pendapat saya dapat 

diterima oleh dosen  
    

7. Saya yakin mampu menjawab semua 

pertanyaan dari dosen 
    

8. Saya tidak merasa malu untuk 

mengemukakan pendapat saya  
    

9. Ketidaklancaran saya dalam 

mengemukakan pendapat membuat saya 

minder 

    

10. Saya selalu ingin menyampaikan pendapat 

saya di depan kelas 
    

11. Saya ingin sekali bisa menjawab 

pertanyaan dari dosen 
    

12. Saya selalu ingin bertanya pada dosen jika 

kurang memahami materi kuliah 
    

13. Saya ragu dapat menyajikan tugas di 

depan kelas dengan lancar  
    

14. Saya kurang yakin dengan pendapat saya     

15. Saya tidak mampu menjawab pertanyaan 

dari dosen 
    



16. Saya mampu mengutarakan pendapat 

kepada dosen tanpa bantuan teman  
    

17. Saya selalu mengerjakan tugas dari dosen 

tanpa bantuan teman  
    

18. Saya menjawab pertanyaan dosen sesuai 

kemampuan saya 
    

19. Saya malas untuk menyampaikan 

pendapat saya 
    

20. Saya selalu menghindari pertanyaan dari 

dosen  
    

21. Saya malas untuk bertanya kepada dosen     

22. Saya menyelesaikan tugas yang diberikan 

dosen secara tuntas 
    

23. Saya selalu tepat waktu dalam 

pengumpulan tugas 
    

24. Saya mencontek pekerjaan teman ketika 

mengerjakan tugas dari dosen  
    

25. Saya meminta bantuan teman untuk 

menanyakan materi kuliah kepada dosen 
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