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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 : jika keadaan Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

S : jika keadaan Anda SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

TS : jika keadaan Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

STS : jika keadaan Anda SANGAT TIDAK SESUAI 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 TS STS 

SS S TS STS 

Hal ini berarti bahwa Anda telah mengganti jawaban Anda 

dari Sesuai menjadi Sangat Tidak Sesuai 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



SKALA KOMITMEN TERHADAP TUGAS 

 

A. Kapasitas yang tinggi dari ketertarikan: antusias, daya tarik, dan keterlibatan dalam 

masalah yang khusus atau berkaitan dengan proses belajar 

Favorabel : 

1. Saya menyimak dengan seksama materi yang disampaikan dosen.      1 

2. Bila tiba saatnya menjelang ujian, pikiran saya dapat fokus untuk belajar.     7 

3. Saya berusaha menyenangi setiap materi kuliah yang sedang dipelajari.        13 

Unfavorabel : 

1. Saya biarkan lingkungan yang akan membentuk diri saya.      2 

2. Saya lebih tertarik kegiatan sosial daripada kegiatan akademis.       8 

3. Perhatian saya mudah pecah ketika sedang belajar.      14 

 

B. Kapasitas untuk tekun: bertahan pada tugas, keteguhan, bekerja keras pada tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya, kemauan yang kuat dan dapat dipercaya dalam 

tanggung jawabnya menyelesaikan tugas yang penting, dan memiliki dorongan untuk 

maju 

Favorabel : 

1. Saya tidak mudah beralih ke kegiatan lain ketika sedang mengerjakan tugas.     3 

2. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk lulus kuliah tepat waktu.     9 

3. Saya berprinsip hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin.         15 

Unfavorabel : 

1. Saya mudah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai karena diajak teman 

untuk bermain.      4 

2. Saya menjalani kuliah dengan santai dan tanpa arah yang jelas.     10 

3. Saya kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas kuliah.    16 

 

C. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dengan alasan yang khusus: 

kemampuan untuk menentukan pilihan yang utama, menentukan standar yang tinggi 

untuk satu tugasnya, membuka diri terhadap kritik dari luar, dan mengembangkan 

keunggulan tentang tiap tugasnya 

Favorabel : 

1. Saya lebih mengutamakan belajar daripada bermain.        5 

2. Setiap tugas saya kerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang 

baik.       11 



3. Saya meminta orang lain untuk menilai hasil kerja saya.      17 

Unfavorabel : 

1. Saya kurang bisa menentukan kegiatan mana saja yang harus saya dahulukan.      6 

2. Menjadi mahasiswa berprestasi bukan hal yang utama bagi saya.       12 

3. Saran dari orang lain malah membuat saya merasa lemah.       18 



SKALA SELF-EFFICACY 

 

A. Pengharapan hasil, merupakan harapan akan kemungkinan hasil dari perilaku. 

Favourabel : 

1. Saya ingin meraih prestasi akademik yang bagus.     1 

2. Saya berharap menjadi orang yang sukses.     7 

3. Pada saat mengerjakan ujian, saya selalu berharap mendapat nilai yang tinggi.   13 

Unfavourabel : 

1. Saya mengerjakan tugas apa adanya saja tanpa berharap memperoleh hasil yang 

baik.      2 

2. Saya tidak berangan-angan dapat lulus tepat waktu.     8 

3. Kuliah saya jalani begitu saja tanpa mengharapkan sebuah prestasi.     14 

 

B. Pengharapan efikasi, merupakan harapan atas munculnya perilaku atau kinerja yang 

dipengaruhi oleh persepsi individu pada kemampuan kinerjanya berkaitan dengan 

hasil. 

Favourabel : 

1. Saya yakin dengan kemampuan saya dalam meraih prestasi akademik.       3 

2. Saya memiliki keyakinan bahwa kesulitan yang saya hadapi dapat diatasi dengan 

baik.      9 

3. Saya merasa mampu untuk mengerjakan tugas dengan baik.       15 

Unfavourabel : 

1. Saya pesimis dengan masa depan saya.      4 

2. Saya tidak percaya dengan kemampuan saya.      10 

3. Saya kurang yakin dapat menyelesaikan studi dengan baik.      16 

 

C. Nilai hasil, merupakan nilai kebermaknaan atas hasil yang diperoleh individu. Nilai 

hasil yang sangat berarti mempengaruhi secara kuat motif individu untuk 

memperolehnya kembali. 

Favourabel : 

1. Saya merasa menjadi orang yang berarti ketika meraih prestasi akademik.   5 

2. Saya bangga dengan prestasi akademik yang saya raih.     11 

3. Saya senang dengan hasil yang saya kerjakan sendiri.     17 

Unfavourabel : 

1. Prestasi yang saya raih tidak membuat saya menjadi percaya diri.      6 



2. Percuma saja memperoleh nilai yang baik, karena tidak menjamin dapat digunakan 

di tempat kerja.       12 

3. Saya menganggap prestasi yang saya raih tidak terlalu bermanfaat di kehidupan 

mendatang.        18 



SKALA 1 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya menyimak dengan seksama materi yang disampaikan 
dosen. 

    

2 Saya biarkan lingkungan yang akan membentuk diri saya.     

3 Saya tidak mudah beralih ke kegiatan lain ketika sedang 
mengerjakan tugas. 

    

4 Saya mudah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai 
karena diajak teman untuk bermain. 

    

5 Saya lebih mengutamakan belajar daripada bermain.     

6 Saya kurang bisa menentukan kegiatan mana saja yang harus 
saya dahulukan. 

    

7 Bila tiba saatnya menjelang ujian, pikiran saya dapat fokus 
untuk belajar. 

    

8 Saya lebih tertarik kegiatan sosial daripada kegiatan 
akademis. 

    

9 Saya memiliki keinginan yang kuat untuk lulus kuliah tepat 
waktu. 

    

10 Saya menjalani kuliah dengan santai dan tanpa arah yang 
jelas. 

    

11 Setiap tugas saya kerjakan dengan sungguh-sungguh agar 
mendapatkan nilai yang baik. 

    

12 Menjadi mahasiswa berprestasi bukan hal yang utama bagi 
saya. 

    

13 Saya berusaha menyenangi setiap materi kuliah yang sedang 
dipelajari. 

    

14 Perhatian saya mudah pecah ketika sedang belajar.     

15 Saya berprinsip hari sekarang harus lebih baik dari hari 
kemarin. 

    

16 Saya kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas kuliah.     

17 Saya meminta orang lain untuk menilai hasil kerja saya.     

18 Saran dari orang lain malah membuat saya merasa lemah.     

TERIMA KASIH, BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 
 



SKALA 2 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya ingin meraih prestasi akademik yang bagus.     

2 Saya mengerjakan tugas apa adanya saja tanpa berharap 
memperoleh hasil yang baik. 

    

3 Saya yakin dengan kemampuan saya dalam meraih prestasi 
akademik. 

    

4 Saya pesimis dengan masa depan saya.     

5 Saya merasa menjadi orang yang berarti ketika meraih 
prestasi akademik. 

    

6 Prestasi yang saya raih tidak membuat saya menjadi percaya 
diri. 

    

7 Saya berharap menjadi orang yang sukses.     

8 Saya tidak berangan-angan dapat lulus tepat waktu.     

9 Saya memiliki keyakinan bahwa kesulitan yang saya hadapi 
dapat diatasi dengan baik. 

    

10 Saya tidak percaya dengan kemampuan saya.     

11 Saya bangga dengan prestasi akademik yang saya raih.     

12 Percuma saja memperoleh nilai yang baik, karena tidak 
menjamin dapat digunakan di tempat kerja. 

    

13 Pada saat mengerjakan ujian, saya selalu berharap mendapat 
nilai yang tinggi. 

    

14 Kuliah saya jalani begitu saja tanpa mengharapkan sebuah 
prestasi. 

    

15 Saya merasa mampu untuk mengerjakan tugas dengan baik.     

16 Saya kurang yakin dapat menyelesaikan studi dengan baik.     

17 Saya senang dengan hasil yang saya kerjakan sendiri.     

18 Saya menganggap prestasi yang saya raih tidak terlalu 
bermanfaat di kehidupan mendatang. 

    

TERIMA KASIH 
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