
Angkatan : 

 

Beri tanda silang (X) : 

SS : Untuk pernyataan yang menurut anda sangat sesuai

S : Untuk pernyataan yang menurut anda sesuai

TS : Untuk pernyataan yang menurut anda tidak sesuai

STS : Untuk pernyataan yang menurut anda sangat tidak sesuai 

 

No Pernyataan SS S TS STS

1. Saya yakin dapat menjadi orang sukses     

2. Saya dapat mengandalkan kemampuan saya     

3. Dalam mengerjakan tugas kuliah saya tidak pernah 

menjadikannya sebagai beban 

    

4.  Dalam keseharian saya mampu menjalin hubungan 

yang harmonis dengan teman dan keluarga 

    

5.  Sikap yang penting untuk saya miliki adalah 

menghargai dan tidak menyakiti orang lain 

    

6. Saya setuju pendapat bahwa sekali penjahat tetap akan 

menjadi penjahat 

    

7. Saya merasa orang membicarakan saya dibelakang 

saya 

    

8.  Saya selalu menunda-nunda dan membiarkan segala 

pekerjaan sampai detik-detik terakhir 

    

9.  Saya seringkali melibatkan teman-teman saya dalam 

memecahkan masalah 

    

10. Saya merasa sering mengalami kegagalan     

11. Yang saya inginkan dalam hidup ini adalah melakukan 

kegiatan yang berguna 

    

12. Saya merasa yakin bahwa keberhasilan saya terletak 

pada usaha saya sendiri 

    



No. Pernyataan SS S TS STS

13.  Saya tetap masuk kuliah meskipun teman mengajak 

jalan-jalan 

    

14. Diantara teman-teman, saya termasuk orang yang dapat 

diandalkan 

    

15. Saya percaya bahwa orang dapat berubah menjadi lebih 

baik daripada kemarin 

    

16. Saya sukar untuk mau mendengarkan pendapat orang 

yang bertentangan dengan saya 

    

17. Saya merasa orang lain mendapatkan segala sesuatunya 

lebih mudah dibandingkan saya 

    

18. Saya seringkali terlambat mengembalikan buku 

perpustakaan 

    

19. Saya merasa tidak berdaya tanpa dukungan orang-

orang di sekeliling saya 

    

20. Saya merasa sudah terlalu tua untuk berubah     

21. Bagi saya kegagalan itu bagian dari proses 

pembelajaran 

    

22. Saya adalah orang yang punya prinsip dan tidak mudah 

dipengaruhi 

    

23. Di kampus saya bisa berkonsentrasi dan menyelesaikan 

tugas dengan cepat 

    

24.  Saya tidak pernah merasa minder jika bertemu dengan 

orang yang secara ekonomis lebih hebat dari saya 

    

25. Orang lain berhak mempunyai keyakinan yang berbeda 

dengan saya 

    

26. Saya tidak pernah menerima alasan apapun terhadap 

pelanggaran disiplin dan peraturan 

    

27. Saya merasa tidak mempunyai penampilan yang 

menarik 

    



No. Pernyataan SS S TS STS

28. Jarang sekali saya belajar meskipun besok ada ujian     

29. Saya mengambil mata kuliah pilihan yang sama dengan 

yang dipilih teman saya 

    

30. Saya tidak yakin apakah setelah lulus kuliah saya 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

saya 

    

31. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan prestasi     

32. Saya tidak merasa canggung dan takut jika berada di 

lingkungan yang baru meskipun tidak mengenal 

seorangpun 

    

33. Saya tidak pernah ”titip absen” meskipun saya 

berhalangan hadir 

    

34. Saya yakin semua manusia mempunyai kelebihan 

masing-masing 

    

35. Saya akan menerima pendapat orang lain meskipun ia 

lebih muda dari saya jika itu memang baik 

    

36. Orang yang melanggar peraturan harus dihukum 

supaya mereka patuh 

    

37. Saya merasa banyak orang yang tidak menyukai saya     

38. Saya setuju dengan pernyataan bahwa peraturan itu 

diciptakan untuk dilanggar 

    

39. Dalam diskusi kelompok saya bisa berubah pendapat 

tergantung situasi 

    

40. Saya selalu membayangkan kesalahan-kesalahan saya 

dimasa lalu dan saya takut jika mengalaminya lagi 

    

 

TERIMA KASIH ATAS 

KERJASAMANYA 

 



 

 

 

 

 

 

Skala 

kepercayaan diri 
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