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LAMPIRAN C 

KUESIONER PENELITIAN 
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Selamat Pagi/Siang/Sore 

 Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, yang saat ini 
sedang melakukan pembuatan alat ukur (kuesioner) bermaksud untuk meminta 
kesediaan Sdr/i untuk menjadi responden pengujian alat ukur yang telah kami susun 
dengan cara memberikan jawaban pilihan di setiap pernyataan yang telah tersedia di 
bawah ini. Apapun jawaban Sdr/i tidak memiliki benar atau salah, tetapi merupakan 
keadaan Sdr/i yang sesuai dengan diri Sdr/i yang sesungguhnya. 

  Cara menjawabnya pun cukup sederhana, yaitu dengan memberikan satu kali 
tanda centang (v) di salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Oleh karena 
itu, mohon agar Sdr/i bersedia memberikan pilihan jawaban yang sebenar – benarnya. 
Demikian saya sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Sdr/i saya ucapakan terima 
kasih.  

                                                                          
      Salam, 

           
         Penyusun 

 

 

Berikan tanda cek (v) dalam setiap jawaban anda.  

Mahasiswa/i Fakultas : 

Jenis kelamin  

(  ) laki-laki (  )Perempuan 

Usia 

(  ) 17 tahun       (  ) 18 tahun (  ) 19 tahun (  ) 20 tahun  

Angkatan : 

Petunjuk,  
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Anda diminta untuk memberikan satu kali tanda (v) pada kolom di sebelah kanan tiap 
pernyataan yang sesuai dengan keterangan berikut ini : 

 STS : sangat tidak sesuai 

 TS : tidak sesuai 

 S : sesuai 

 SS : sangat sesuai 

 

KEMANDIRIAN BELAJAR 

No. Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya memutuskan mengambil mata kuliah pilihan 

berdasarkan bidang yang saya sukai 
    

2 Saya berusaha datang tepat waktu sebelum kelas 
dimulai 

    

3 Saya mampu mengambil mata kuliah pilihan tanpa 
mengikuti perkataan teman 

    

4 Saya menyiapkan modul sebelum kelas dimulai      
5 Saya mengambil mata kuliah pilihan  tanpa 

direncanakan terlebih dahulu 
    

6 Saya lebih suka mengikuti perkataan teman dalam 
mengambil mata kuliah pilihan 

    

7 Saya tidak mempunyai persiapan modul untuk belajar 
di kelas 

    

8 Saya sudah membaca modul terlebih dahulu tanpa 
menunggu penjelasan dari dosen 

    

9 Saya memperhatikan materi yang dijelaskan oleh dosen     
10 Saya memilih menunggu penjelasan dari dosen tanpa 

inisiatif sendiri untuk membaca materi 
    

11 Saya memainkan ponsel saat kelas akan dimulai     
12 Saya mengabaikan materi yang dijelaskan oleh dosen     
13 Saya tetap fokus pada penjelasan dosen, walaupun HP 

saya berbunyi 
    

14 Saya bertanya kepada dosen ketika ada penjelasan yang 
kurang dimengerti 

    

15 Saya menanggapi percakapan teman walaupun 
pelajaran sedang berlangsung 
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16 Saya mudah teralihkan dari penjelasan dosen, ketika 
HP saya berbunyi 

    

17 Saya mengantuk, ketika ada penjelasan dosen yang 
kurang dimengerti 

    

18 Saya  tetap menjelaskan materi di depan kelas, 
walaupun teman-teman menertawakan 

    

19 Saya suka mengakses sumber pustaka untuk bahan 
perkuliahan 

    

20 Saya mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
teman-teman di kelas 

    

21 Saya merasa gerogi untuk menjelaskan materi di depan 
kelas ketika teman-teman menertawakan 

    

22 Saya enggan mengakses sumber pustaka untuk bahan 
perkuliahan 

    

23 Saya merasa takut untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh teman-teman di kelas 

    

24 Saya senang mencari literatur di perpustakaan     
25 Saya merasa mampu untuk menyampaikan materi yang 

saya punya di depan kelas 
    

26 Saya merasa bosan ketika mencari literatur di 
perpustakaan 

    

27 Saya merasa malu untuk menyampaikan materi yang 
saya punya di depan kelas 

    

28 Saya mencari tahu total nilai keseluruhan semester saya     
29 Saya menanyakan kepada pihak akademik mengenai 

niali semester saya 
    

30 Setelah nilai semester keluar, saya membiarkannya 
dengan nilai semester sebelumnya 

    

31 Saya tidak peduli terhadap total nilai keseluruhan saya     
32 Saya acuh untuk menanyakan kepada pihak akademik 

mengenai nilai semester saya 
    

33 Saya bersedia melihat nilai ujian saya     
34 Saya senang terhadap nilai yang diperoleh berdasarkan 

usaha pribadi 
    

35 Saya berusaha untuk menjaga, ketika IPK saya naik     
36 Saya bangga berapapun nilai yang saya dapatkan     
37 Saya tetap konsisten untuk terus berupaya menjaga 

keberhasilan saya 
    

38 Saya keberatan untuk melihat nilai ujian saya     
39 Ketika IPK saya turun, saya sulit untuk menaikkannya 

kembali 
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40 Saya malu terhadap nilai yang diperoleh berdasarkan 
usaha pribadi 

    

41 Saya memilih untuk mengabaikan, ketika IPK saya 
naik 

    

42 Saya mengambil mata kuliah yang menurut saya 
menarik 

    

43 Saya mudah berubah dalam menjaga keberhasila saya     
44 Saya merasa tidak masalah berapapun nilai yang saya 

dapatkan 
    

45 Saya memutuskan mengambil mata kuliah pilihan yang 
saya tidak sukai 

    

 

MOTIVASI BELAJAR 

No. Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan nilai yang baik 
    

2 Saya mendapat pujian dari teman ketika nilai ujian saya 
bagus 

    

3 Saya senang bila dosen menyuruh untuk diskusi 
kelompok mengenai materi yang akan dijelaskan di 
kelas 

    

4 Saya senang cara pengajaran dosen yang diselingi 
dengan candaan atau permainan 

    

5 Saya tidak terlalu mengejar nilai yang baik     
6 Saya mendapat komentar dari teman ketika nilai ujian 

saya jelek 
    

7 Saya acuh bila dosen menyuruh untuk membaca sendiri 
mengenai materi yang akan dijelaskan di kelas 

    

8 Saya malas belajar ketika orangtua saya tidak 
memberikan hadiah untuk saya   

    

9 Orang tua saya akan mengurangi uang saku bila saya 
malas kuliah 

    

10 Saya bosan bila dosen memberikan materi melalui 
tayangan film/video di kelas 

    

11 Setelah pulang kuliah, saya meluangkan waktu untuk 
membaca buku 

    

12 Saya melakukan evaluasi di setiap akhir semester     
13 Saya enggan melakukan evaluasi di setiap akhir 

semester 
    

14 Saya membiarkan rasa malas ada dalam diri saya     
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15 Saya berinisiatif untuk mengulang kembali materi yang 
saya dapatkan hari ini 

    

16 Saya mengerjakan tugas tanpa ditunda     
17 Saya jarang untuk mengulang kembali materi yang 

saya dapatkan hari ini 
    

18 Saya menunggu orang lain untuk menyuruh saya 
mengerjakan tugas 

    

19 Saya mempersiapkan ujian jauh hari sebelumnya     
20 Saya memiliki target yang harus saya capai dalam 

perkuliahan 
    

21 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu     
22 Saya belajar hanya pada saat ujian saja       
23 Saya mengacuhkan target yang saya buat dalam 

perkuliahan 
    

24 Saya telat mengumpulkan tugas     
25 Saya bisa membagi waktu antara kuliah dan bermain     
26 Saya berhasil mengerjakan tugas yang sulit     
27 Saya mampu memahami materi kuliah yang rumit     
28 Saya gagal dalam mengerjakan tugas yang rumit     
29 Saya sulit untuk memahami materi kuliah yang rumit     
30 saya suka mencampuradukan antara waktu kuliah dan 

bermain 
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