
Nomor : 
Fakultas : 
Angkatan : 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

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

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Kerjakanlah 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 terjawab 

semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



 

NO PERNYATAAN SS S J TP 

1 Saya belajar untuk menghadapi ujian dengan sistem SKS 

(sistem kebut semalem). 

    

2 Saya segera membuat catatan setelah menerima materi 

kuliah. 

    

3 Saya senang mengerjakan tugas dengan bersantai-santai.     

4 Saya segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

dosen. 

    

5 Saya masih sempat menonton televisi meskipun saya 

belum mempersiapkan diri untuk ujian esok hari. 

    

6 Saya baru akan bermain dengan teman-teman setelah 

selesai membaca semua materi kuliah. 

    

7 Saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu namun tetap 

saja bermalas-malasan. 

    

8 Saya mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya 

rencanakan. 

    

9 Saya sering malas membaca materi kuliah.     

10 Menghadiri kuliah menjadi prioritas saya.     

11 Saya tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya.     

12 Saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu.     

13 Saat nongkrong sama teman-teman, saya sering keasikan 

sehingga lupa untuk belajar. 

    

14 Saat menjelang ujian semua kegiatan saya hentikan dan 

berkonsentrasi untuk belajar. 

    

15 Saat di depan komputer saya malah bermain ”game” 

padahal niatnya akan mengerjakan laporan praktikum. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S J TP 

16 Meskipun bertemu dengan teman-teman yang lagi asik 

nongkrong saya tetap menyelesaikan tugas saya. 

    

17 Saya menggunakan tenggang waktu keterlambatan 

masuk kelas untuk sedikit bersantai. 

    

18 Saya akan meluangkan waktu untuk belajar karena saya 

telah berkomitmen kepada diri sendiri. 

    

19 Saya menunda membuat laporan praktikum sampai batas 

akhir pengumpulan. 

    

20 Saya harus menyelesaikan laporan praktikum segera 

setelah praktikum. 

    

21 Saya lebih sering jalan-jalan dari pada harus belajar.     

22 Saya tetap belajar meskipun diajak jalan-jalan dengan 

teman. 

    

23 Saat bertemu dengan teman saya keasikan mengobrol 

dan lupa kalau akan mencari bahan untuk tugas. 

    

24 Saya melakukan rencana yang saya buat dengan tepat 

waktu. 

    

THANK YOU 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Jantung saya bedebar dengan cepat ketika memikirkan 

tugas yang diberikan oleh dosen. 

    

2 Saat memikirkan tugas, detak jantung saya tetap 

berjalan normal. 

    

3 Perasaan saya menjadi takut saat harus menghadapi 

ujian. 

    

4 Ketika menjelang ujian, perasaan saya biasa-biasa saja.     

5 Saat mengerjakan ujian keringat saya bercucuran 

padahal udara tidak panas. 

    

6 Keringat saya tidak bercucuran ketika mengerjakan 

soal-soal ujian. 

    

7 Saya khawatir kalau hasil tugas yang saya buat tidak 

sesuai dengan keinginan dosen. 

    

8 Saya tetap optimis menghadapi tugas yang sulit.     

9 Tidur saya menjadi tidak nyenyak saat esok harinya 

akan menghadapi ujian. 

    

10 Saya tetap dapat tidur nyenyak meskipun menjelang 

ujian. 

    

11 Saat mengerjakan ujian saya tidak dapat berkonsentrasi 

penuh. 

    

12 Konsentrasi saya bagus meskipun soal ujian yang harus 

saya kerjakan tergolong sulit. 

    

13 Saya mudah pusing kepala saat diberi tugas oleh dosen.     

14 Meskipun beban tugas saya berat, saya tidak pernah 

pusing. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

15 Saya tidak yakin kalau diri saya dapat menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

    

16 Meskipun tugas yang diberikan dosen tergolong sulit, 

saya tetap yakin dapat mengerjakannya. 

    

17 Perut saya merasa mual ketika mengetahui materi ujian 

sangat banyak. 

    

18 Meskipun mengetahui materi ujian sangat banyak, perut 

saya baik-baik saja. 

    

19 Perasaan saya menjadi gelisah saat memikirkan skripsi.     

20 Meskipun banyak yang bilang skripsi itu susah, saya 

tetap tenang menghadapinya. 

    

THANK YOU 
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#### Selamat Mengerjakan #### 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya akan berusaha agar lulus tepat waktu.     

2 Tidak semua tugas dapat saya selesaikan dengan baik.     

3 Meskipun materi kuliah tergolong sulit, saya berusaha 

keras agar dapat nilai bagus. 

    

4 Saya sering bermalas-malasan saat belajar.     

5 Saya menerima dengan baik kritik yang disampaikan 

atas tugas yang saya kerjakan. 

    

6 Saya tidak suka apabila tugas yang menjadi bagian saya 

dievaluasi dalam kelompok. 

    

7 Saya mengambil beban SKS sesuai dengan kemampuan 

saya. 

    

8 Dalam memilih sebuah pekerjaan, saya tidak 

mempertimbangkan kemampuan saya. 

    

9 Setiap tugas pasti saya selesaikan dengan baik.     

10 Saya sering bolos kuliah.     

11 Saya tetap belajar meskipun sedang merasa malas.     

12 Bagi saya nilai tidak penting asal punya banyak teman.     

13 Saya menjadikan hasil pekerjaan saya sebagai tolak ukur 

kemampuan saya. 

    

14 Kritik yang saya dapatkan membuat saya tidak bergairah 

untuk melakukan tugas berikutnya dengan lebih baik. 

    

15 Saya suka mencari cara agar dapat meningkatkan 

kegiatan belajar saya. 

    

16 Saya tetap memakai cara lama dalam belajar meskipun 

hasilnya kurang efektif. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

17 Meskipun sibuk saya tetap mengerjakan semua tugas 

yang ada. 

    

18 Ada beberapa tugas yang saya tinggalkan karena banyak 

kegiatan. 

    

19 Saya ingin meraih IPK terbaik pada saat di wisuda.     

20 Saya enggan mengerjakan tugas jika mengalami 

kesulitan. 

    

21 Hasil yang memuaskan menjadi hal penting dalam 

penyelesaian pekerjaan saya. 

    

22 Saran dari orang-orang hanya membuat saya makin tidak 

berarti. 

    

23 Setiap masalah yang ada, saya hadapi dengan berbagai 

cara. 

    

24 Saya tidak berkeinginan untuk mencari solusi dalam 

pemecahan masalah yang saya hadapi. 

    

Thx Bgt Bro…. 
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