
Lampiran 1 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi, peneliti selaku 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang sedang menyusun 

skripsi dengan judul Studi Deskriptif Mengenai Self-Efficacy Pada Mahasiswa yang 

mengontrak Usulan Penelitian di Universitas ”X” Bandung, bermaksud meminta 

kesediaan saudara untuk membantu mengisi kuesioner ini. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai self 

efficacy pada mahasiswa yang mengontrak Usulan Penelitian.  

Setiap jawaban maupun keterangan saudara dalam kuesioner ini akan dijaga 

kerahasiaannya. Semua data yang diambil hanya untuk keperluan penelitian. Atas 

kesediaan dan kerjasama saudara dalam mengisi kuesioner ini, peneliti ucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 



Identitas: 

Usia:  

 

Data Penunjang 

Berilah jawaban yang paling sesuai dengan diri saudara. Untuk pertanyaan isian, 

isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan diri saudara dengan singkat dan 

jelas. 

 

1. Pengalaman keberhasilan ……….. saya alami 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

Apa pengaruh keberhasilan yang saudara raih: 

a.  memperkuat keyakinan diri saya 

b. menghambat keyakinan diri saya 

c. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 

 

2. Pengalaman kegagalan ……….. saya alami 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

Apa pengaruh dari kegagalan yang saudara alami: 

a.  memperkuat keyakinan diri saya 

b. menghambat keyakinan diri saya 

c. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 

 

 



3. Apakah ada orang yang saudara lihat memiliki karakteristik (IPK, cara belajar, 

daya tangkap, dsb) yang mirip dengan diri saudara yang saudara jadikan model? 

A. Ya 

Siapakah orang tersebut? 

a. teman 

b. keluarga 

c. ………………….. 

Apa pengaruh model tersebut? 

a. memperkuat keyakinan diri saya 

b. menghambat keyakinan diri saya 

c. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 

B. Tidak 

 

4. Apakah ada orang yang memberi dorongan kepada saudara? 

A. Ya 

Siapakah orang tersebut? 

a. teman 

b. keluarga 

c. ……………….. 

Apa pengaruh dorongan tersebut? 

b. memperkuat keyakinan diri saya 

c. menghambat keyakinan diri saya 

d. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 

B. Tidak 

 

 

 

 



5. Apakah saudara memiliki ketergantungan terhadap kondisi fisik dalam 

menyelesaikan Usulan Penelitian?  

Kondisi fisik seperti apa? 

a. Sakit 

b. Lelah  

Bagaimana saudara mengatasi ketergantungan terhadap kondisi fisik tersebut? 

a. Istirahat  

b. Minum suplemen 

c. Olahraga  

Apa pengaruh ketergantungan terhadap kondisi fisik tersebut? 

a. memperkuat keyakinan diri saya 

b. menghambat keyakinan diri saya 

c. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 

 

6.  Apakah saudara memiliki ketergantungan terhadap kondisi emosional dalam 

menyelesaikan Usulan Penelitian? 

Kondisi emosional seperti apa? 

a. Malas 

b. Bosan 

c. Bad-mood 

Bagaimana saudara mengatasi ketergantungan terhadap kondisi emosional 

tersebut? 

a. Istirahat 

b. Jalan-jalan / shopping 

c. Liburan  

Apa pengaruh ketergantungan terhadap kondisi emosional tersebut? 

a. memperkuat keyakinan diri saya 

b. menghambat keyakinan diri saya 

c. tidak berpengaruh apa-apa terhadap keyakinan diri saya 



PETUNJUK PENGISIAN 

Bacalah baik-baik pernyataan-pernyataan di bawah ini, lalu berikanlah tanda check 

list ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan diri saudara. 

Contoh: 

No Pernyataan Y CY KY TY 

1. Saya mampu Usulan Penelitian tepat waktu.     

 

Keterangan: 

Y  =  Yakin 

CY  =  Cukup Yakin 

KY =  Kurang Yakin 

TY =  Tidak Yakin 

 

Jika saudara merasa pernyataan itu sesuai dengan diri saudara, maka berilah tanda 

check list ( √ ) pada kolom Y.  

Tidak ada jawaban yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, tetapi isilah 

sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang saudara hayati mengenai diri saudara sendiri. 

 

 

 

Kuesioner Self-Efficacy 

No Pernyataan Y CY KY TY 

1. Saya mampu memilih topik sesuai dengan minat 

saya. 

    

 

2. Saya mampu melakukan bimbingan secara rutin.     

3. Saya mampu memperbaiki feedback.     



4. Saya mampu menentukan target waktu seminar.     

5. Saya yakin mampu berusaha untuk memilih topik 

yang sedang tren di masyarakat. 

    

6. Saya yakin mampu berusaha untuk  menjalankan 

proses bimbingan secara aktif dengan dosen 

pembimbing. 

    

7. Saya yakin mampu berusaha dapat mencari dan 

memperbaiki kesalahan yang saya buat dalam 

pembuatan Usulan Penelitian. 

    

8. Saya yakin mampu berusaha maksimal sehingga 

dapat seminar sesuai target waktu. 

    

9. Saya yakin mampu ‘mempertahankan’ topik yang 

saya pilih. 

    

10. Saya yakin mampu menghubungi dosen yang 

bersangkutan walau dosen pembimbing sulit 

untuk ditemui. 

    

11. Saya yakin  mampu memperbaiki makalah 

walaupun harus diperbaiki beberapa kali. 

    

12. Saya yakin mampu melakukan presentasi dengan 

tenang saat seminar walaupun saya merasa 

tegang. 

    

13. Saya yakin mendapatkan topik yang menarik.     

14. Saya yakin dapat mengatasi rasa cemas walau 

saya sulit menemui dosen pembimbing. 

    

15. Saya yakin dapat mengatasi emosi bila makalah 

saya harus diperbaiki terus menerus. 

    

16. Saya  yakin dapat mengatasi kecemasan saya, jika 

saya belum dapat seminar sesuai target. 

    



17. Saya mampu memilih topik yang sedang tren di 

masyarakat. 

    

18. Saya mampu untuk langsung  mulai bimbingan 

setelah memperoleh dosen pembimbing. 

    

19. Saya mampu untuk langsung mengerjakan 

feedback setelah mendapat masukan dari dosen 

pembimbing. 

    

20. Saya mampu seminar sesuai target yang saya 

tentukan. 

    

21. Saya yakin mampu berusaha untuk menguasai 

topik yang saya teliti. 

    

22. Saya yakin mampu berusaha bertanya bila ada 

yang tidak saya mengerti saat proses bimbingan 

berlangsung. 

    

23. Saya yakin mampu memperbaiki makalah setelah 

mendapat feedback. 

    

24. Saya yakin mampu berusaha untuk menjalankan 

seminar dengan baik. 

    

25. Saya yakin mampu mencari topik lain hingga 

akhirnya disetujui oleh pembimbing. 

    

26. Saya yakin mampu bertahan dalam menghadapi 

kesulitan / hambatan yang ditemui dalam proses 

bimbingan. 

    

27. Saya yakin mampu menemukan referensi-

referensi tentang topik saya. 

    

28. Saya yakin mampu mengatasi ketegangan saya 

saat seminar. 

 

    



29. Saya yakin dapat mengatasi kecemasan saya 

karena belum mendapatkan topik. 

    

30. Saya yakin dapat memahami bila saya dan dosen 

pembimbing tidak sependapat. 

    

31. Saya yakin dapat menerima bila makalah yang 

dibuat banyak terdapat kesalahan. 

    

32. Saya yakin dapat mengatasi emosi jika saat 

seminar saya tidak dapat menjawab pertanyaan 

penguji. 

    

33.  Saya mampu memilih topik yang menarik.     

34. Saya mampu untuk memilih bimbingan daripada 

mengikuti ajakan teman untuk bermain. 

    

35. Saya mampu memperbaiki makalah setelah 

mendapat feedback dari dosen. 

    

36. Saya mampu untuk mengerjakan makalah dengan 

sebaik-baiknya agar cepat seminar. 

    

37. Saya yakin mampu berusaha untuk memperoleh 

referensi tentang topik saya. 

    

38. Saya yakin mampu berusaha mencari / 

menghubungi dosen yang sulit ditemui, 

    

39. Saya yakin mampu berusaha memperbaiki 

feedback dengan sebaik-baiknya. 

    

40. Saya yakin mampu berusaha maksimal saat 

seminar. 

    

41. Saya yakin mampu mencari topik lain jika topik 

ditolak. 

    

42. Saya yakin mampu berusaha untuk menemui 

dosen pembimbing yang sulit ditemui. 

    



43. Saya yakin mampu mengerjakan feedback dengan 

sebaik-baiknya. 

 

    

44. Saya yakin mampu mengatasi emosi saya ketika 

seminar. 

    

45. Saya yakin tidak cemas ketika topik saya juga 

diteliti orang lain. 

    

46. Saya yakin dapat mengatasi emosi ketika 

bimbingan tertunda. 

    

47. Saya yakin mengatasi emosi saya jika makalah 

saya belum mengalami kemajuan. 

    

48. Saya yakin dapat mengatasi kecemasan ketika 

akan mengadakan seminar. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

Validitas Alat Ukur 

No. Item Korelasi 

Pearson 
Keputusan 

1 Saya mampu memilih topik sesuai dengan 

minat saya. 
0.382472911 diterima 

2 Saya mampu melakukan bimbingan secara 

rutin. 
0.417290858 diterima 

3 Saya mampu memperbaiki feedback. 
0.542133266 diterima 

4 Saya mampu menentukan target waktu 

seminar. 
0.57687632 diterima 

5 Saya yakin mampu berusaha untuk memilih 

topik yang sedang tren di masyarakat. 
0.325862902 diterima 

6 Saya yakin mampu berusaha untuk  

menjalankan proses bimbingan secara aktif 

dengan dosen pembimbing. 
0.565852099 diterima 

7 Saya yakin mampu berusaha dapat mencari dan 

memperbaiki kesalahan yang saya buat dalam 

pembuatan Usulan Penelitian. 
0.664888704 diterima 

8 Saya yakin mampu berusaha maksimal 

sehingga dapat seminar sesuai target waktu. 
0.662218358 diterima 

9 Saya yakin mampu ‘mempertahankan’ topik 

yang saya pilih. 
0.544415198 diterima 

10 Saya yakin mampu menghubungi dosen yang 

bersangkutan walau dosen pembimbing sulit 

ditemui. 
0.606158479 diterima 

11 Saya yakin  mampu memperbaiki makalah 

walaupun harus diperbaiki beberapa kali. 

 
0.59067495 diterima 



12 Saya yakin mampu melakukan presentasi 

dengan tenang saat seminar walaupun saya 

merasa tegang. 
0.573440746 diterima 

13 Saya yakin mendapatkan topik yang menarik. 
0.563914514 diterima 

14 Saya yakin dapat mengatasi rasa cemas walau 

saya sulit menemui dosen pembimbing. 
0.623826076 diterima 

15 Saya yakin dapat mengatasi emosi bila makalah 

saya harus diperbaiki terus menerus. 
0.561571855 diterima 

16 Saya  yakin dapat mengatasi kecemasan saya, 

jika saya belum dapat seminar sesuai target. 

 
0.596056988 diterima 

17 Saya mampu memilih topik yang sedang tren di 

masyarakat. 
0.421583141 diterima 

18 Saya mampu untuk langsung  mulai bimbingan 

setelah memperoleh dosen pembimbing. 
0.603113573 diterima 

19 Saya mampu untuk langsung mengerjakan 

feedback setelah mendapat masukan dari dosen 

pembimbing. 
0.622721214 diterima 

20 Saya mampu seminar sesuai target yang saya 

tentukan. 
0.71259344 diterima 

21 Saya yakin mampu berusaha untuk menguasai 

topik yang saya teliti. 
0.670810769 diterima 

22 Saya yakin mampu berusaha bertanya bila ada 

yang tidak saya mengerti saat proses bimbingan 

berlangsung. 
0.578552531 diterima 

23 Saya yakin mampu memperbaiki makalah 

setelah mendapat feedback. 
0.737887278 diterima 

24 Saya yakin mampu berusaha untuk 

menjalankan seminar dengan baik. 

 
0.761124703 diterima 



25 Saya yakin mampu mencari topik lain hingga 

akhirnya disetujui oleh pembimbing. 
0.582979233 diterima 

26 Saya yakin mampu bertahan dalam 

menghadapi kesulitan / hambatan yang ditemui 

dalam proses bimbingan. 
0.732663867 diterima 

27 Saya yakin mampu menemukan referensi-

referensi tentang topik saya. 
0.669699444 diterima 

28 Saya yakin mampu mengatasi ketegangan saya 

saat seminar. 
0.705948423 diterima 

29 Saya yakin dapat mengatasi kecemasan saya 

karena belum mendapatkan topik. 
0.560482704 diterima 

30 Saya yakin dapat memahami bila saya dan 

dosen pembimbing tidak sependapat. 
0.630366881 diterima 

31 Saya yakin dapat menerima bila makalah yang 

dibuat banyak terdapat kesalahan. 
0.554445725 diterima 

32 Saya yakin dapat mengatasi emosi jika saat 

seminar saya tidak dapat menjawab pertanyaan 

penguji. 
0.696717288 diterima 

33 Saya mampu memilih topik yang menarik. 
0.60594243 diterima 

34 Saya mampu untuk memilih bimbingan 

daripada mengikuti ajakan teman untuk 

bermain. 
0.433344676 diterima 

35 Saya mampu memperbaiki makalah setelah 

mendapat feedback dari dosen. 
0.705447208 diterima 

36 Saya mampu untuk mengerjakan makalah 

dengan sebaik-baiknya agar cepat seminar. 
0.674628529 diterima 

37 Saya yakin mampu berusaha untuk 

memperoleh referensi tentang topik saya. 
0.656157958 diterima 

38 Saya yakin mampu berusaha mencari / 

menghubungi dosen yang sulit ditemui, 
0.721156893 diterima 



39 Saya yakin mampu berusaha memperbaiki 

feedback dengan sebaik-baiknya. 
0.68679184 diterima 

40 Saya yakin mampu berusaha maksimal saat 

seminar. 
0.678563422 diterima 

41 Saya yakin mampu mencari topik lain jika 

topik ditolak. 
0.563589728 diterima 

42 Saya yakin mampu berusaha untuk menemui 

dosen pembimbing yang sulit ditemui. 
0.722511937 diterima 

43 Saya yakin mampu mengerjakan feedback 

dengan sebaik-baiknya. 
0.734344506 diterima 

44 Saya yakin mampu mengatasi emosi saya 

ketika seminar. 
0.684630421 diterima 

45 Saya yakin tidak cemas ketika topik saya juga 

diteliti orang lain. 
0.588222911 diterima 

46 Saya yakin dapat mengatasi emosi ketika 

bimbingan tertunda. 
0.491855776 diterima 

47 Saya yakin mengatasi emosi saya jika makalah 

saya belum mengalami kemajuan. 
0.540457165 diterima 

48 Saya yakin dapat mengatasi kecemasan ketika 

akan mengadakan seminar. 
0.644106309 diterima 

 

 

 

 

Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas alat ukur ini sebesar 0,962 yang tergolong reliabel. 

 

 



Lampiran 4 (Tabulasi silang antara self efficacy dengan data penunjang) 

 

Tabel Lampiran 5.1 Tabulasi Silang antara pengalaman keberhasilan dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Pengalaman 

Keberhasilan 

Sering Jumlah 67 0 67 

  Persentase 100.0% .0% 100.0% 

 Kadang Jumlah 15 24 39 

  Persentase 38.5% 61.5% 100.0% 

 Jarang Jumlah 3 61 64 

  Persentase 4.7% 95.3% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

Tabel Lampiran 5.2 Tabulasi Silang antara pengaruh keberhasilan dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Pengaruh 

keberhasilan 

memperkuat Jumlah  85 85 
170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

  

Tabel Lampiran 5.3 Tabulasi Silang antara pengalaman kegagalan dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Pengalaman 

kegagalan 

Sering Jumlah 76 74 150 

 Persentase 50.7% 49.3% 100.0% 

Kadang Jumlah 9 11 20 

 Persentase 45.0% 55.0% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 



Tabel Lampiran 5.4 Tabulasi Silang antara pengaruh kegagalan dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Pengaruh 

kegagalan 

memperkuat Jumlah 73 53 126 

 Persentase 57.9% 42.1% 100.0% 

menghambat Jumlah 12 32 44 

 Persentase 27.3% 57.9% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

Tabel Lampiran 5.5 Tabulasi Silang antara adakah orang lain sebagai model dengan Self-

efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Orang lain 

sebagai 

model 

Ya Jumlah 60 58 118 

 Persentase 50.8% 49.2% 100.0% 

Tidak ada Jumlah 25 27 52 

 Persentase 48.1% 51.9% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

            Tabel Lampiran 5.6 Tabulasi Silang antara Siapa model dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Siapa Model Teman Jumlah 65 52 117 

  Persentase 55.6% 54.4% 100.0% 

 Keluarga Jumlah 13 16 29 

  Persentase 44.8% 55.2% 100.0% 

 Lain-lain Jumlah 7 17 24 

  Persentase 29.2% 70.8% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 



Tabel Lampiran 5.7 Tabulasi Silang antara Pengaruh model dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Pengaruh 

model 

memperkuat Jumlah 76 58 134 

 Persentase 56.7% 43.3% 100.0% 

menghambat Jumlah 9 27 36 

 Persentase 25.0% 75.0% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

Tabel Lampiran 5.8 Tabulasi Silang antara adakah yang  memberi dorongan dengan Self-

efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Dorongan  Ya Jumlah 76 58 134 

  Persentase 56.7% 43.3% 100.0% 

 Tidak ada Jumlah 9 27 36 

  Persentase 25.0% 75.0% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 Tabel Lampiran 5.9 Tabulasi Silang antara pengaruh dorongan dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Pengaruh 

dorongan 

Memperkuat  Jumlah 46 47 93 

  Persentase 49.5% 50.5% 100.0% 

 Menghambat Jumlah 24 18 42 

  Persentase 57.1% 42.9% 100.0% 

 Tidak 

berpengaruh 

Jumlah 15 20 35 

  Persentase 42.9% 57.1% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 



Tabel Lampiran 5.10 Tabulasi Silang antara ketergantungan terhadap kondisi fisik dengan 

Self-efficacy 

   Self-efficacy   

   Tinggi  Rendah Total 

Kondisi fisik Sakit Jumlah 42 37 79 

 Persentase 53.2% 46.8% 100.0% 

Lelah Jumlah 43 48 91 

 Persentase 47.3% 52.7% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

Tabel Lampiran 5.11 Tabulasi Silang antara mengatasi ketergantungan terhadap kondisi fisik 

dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Mengatasi 

ketergantungan 

terhadap kondisi fisik 

Istirahat  Jumlah 32 22 54 

 Persentase 59.3% 40.7% 100.0% 

Minum 

suplemen/vitamin 

Jumlah 34 30 64 

 Persentase 53.1% 46.9% 100.0% 

Olahraga  Jumlah 19 33 52 

 Persentase 36.5% 63.5% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Lampiran 5.12 Tabulasi Silang antara pengaruh ketergantungan terhadap kondisi fisik 

dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Pengaruh 

ketergantungan 

terhadap kondisi fisik 

Memperkuat  Jumlah 30 24 54 

 Persentase 55.6% 44.4% 100.0% 

Menghambat Jumlah 51 54 105 

 Persentase 48.6% 51.4% 100.0% 

Tidak 

berpengaruh 

Jumlah 4 7 11 

 Persentase 36.4% 63.6% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

Tabel Lampiran 5.13 Tabulasi Silang antara ketergantungan terhadap kondisi emosional 

dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Kondisi 

emosional 

Malas  Jumlah 0 48 48 

 Persentase .0% 100.0% 100.0% 

Bosan Jumlah 18 19 37 

 Persentase 48.6% 51.4% 100.0% 

Bad-mood Jumlah 67 18 85 

 Persentase 78.8% 21.2% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Lampiran 5.14 Tabulasi Silang antara mengatasi ketergantungan kondisi emosional 

dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Mengatasi 

ketergantungan 

terhadap kondisi 

emosional 

Istirahat  Jumlah 0 48 48 

 Persentase .0% 100.0% 100.0% 

Jalan-

jalan/shopping 

Jumlah 18 19 37 

 Persentase 48.6% 51.4% 100.0% 

Liburan  Jumlah 67 18 85 

 Persentase 78.8% 21.2% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

 

Tabel Lampiran 5.15 Tabulasi Silang antara pengaruh ketergantungan terhadap kondisi 

emosional dengan Self-efficacy 

   Self-efficacy  

   Tinggi Rendah Total 

Pengaruh 

ketergantungan 

terhadap kondisi 

emosional 

Memperkuat  Jumlah 56 20 76 

 Persentase 73.7% 26.3% 100.0% 

Menghambat Jumlah 28 61 89 

 Persentase 31.5% 68.5% 100.0% 

Tidak 

berpengaruh 

Jumlah 1 4 5 

 Persentase 20.0% 73.7% 100.0% 

Total  Jumlah 85 85 170 

  Persentase 50.0% 50.0% 100.0% 

 



No. Item Korelasi 

Pearson 

Keputusan 

1 Saya mampu memilih topik sesuai dengan 

minat saya. 
0.382472911 diterima 

2 Saya mampu melakukan bimbingan secara 

rutin. 
0.417290858 diterima 

3 Saya mampu memperbaiki feedback. 
0.542133266 diterima 

4 Saya mampu menentukan target waktu seminar. 
0.57687632 diterima 

5 Saya yakin mampu berusaha untuk memilih 

topik yang sedang tren di masyarakat. 
0.325862902 diterima 

6 Saya yakin mampu berusaha untuk  

menjalankan proses bimbingan secara aktif 

dengan dosen pembimbing. 
0.565852099 diterima 

7 Saya yakin mampu berusaha dapat mencari dan 

memperbaiki kesalahan yang saya buat dalam 

pembuatan Usulan Penelitian. 
0.664888704 diterima 

8 Saya yakin mampu berusaha maksimal 

sehingga dapat seminar sesuai target waktu. 
0.662218358 diterima 

9 Saya yakin mampu ‘mempertahankan’ topik 

yang saya pilih. 
0.544415198 diterima 

10 Saya yakin mampu menghubungi dosen yang 

bersangkutan walau dosen pembimbing sulit 

ditemui. 
0.606158479 diterima 

11 Saya yakin  mampu memperbaiki makalah 

walaupun harus diperbaiki beberapa kali. 
0.59067495 diterima 

12 Saya yakin mampu melakukan presentasi 

dengan tenang saat seminar walaupun saya 

merasa tegang. 
0.573440746 diterima 

13 Saya yakin mendapatkan topik yang menarik. 
0.563914514 diterima 

14 Saya yakin dapat mengatasi rasa cemas walau 

saya sulit menemui dosen pembimbing. 
0.623826076 diterima 

15 Saya yakin dapat mengatasi emosi bila makalah 

saya harus diperbaiki terus menerus. 
0.561571855 diterima 

16 Saya  yakin dapat mengatasi kecemasan saya, 

jika saya belum dapat seminar sesuai target. 

 
0.596056988 diterima 



17 Saya mampu memilih topik yang sedang tren di 

masyarakat. 
0.421583141 diterima 

18 Saya mampu untuk langsung  mulai bimbingan 

setelah memperoleh dosen pembimbing. 
0.603113573 diterima 

19 Saya mampu untuk langsung mengerjakan 

feedback setelah mendapat masukan dari dosen 

pembimbing. 
0.622721214 diterima 

20 Saya mampu seminar sesuai target yang saya 

tentukan. 
0.71259344 diterima 

21 Saya yakin mampu berusaha untuk menguasai 

topik yang saya teliti. 
0.670810769 diterima 

22 Saya yakin mampu berusaha bertanya bila ada 

yang tidak saya mengerti saat proses bimbingan 

berlangsung. 
0.578552531 diterima 

23 Saya yakin mampu memperbaiki makalah 

setelah mendapat feedback. 
0.737887278 diterima 

24 Saya yakin mampu berusaha untuk 

menjalankan seminar dengan baik. 
0.761124703 diterima 

25 Saya yakin mampu mencari topik lain hingga 

akhirnya disetujui oleh pembimbing. 
0.582979233 diterima 

26 Saya yakin mampu bertahan dalam menghadapi 

kesulitan / hambatan yang ditemui dalam proses 

bimbingan. 
0.732663867 diterima 

27 Saya yakin mampu menemukan referensi-

referensi tentang topik saya. 
0.669699444 diterima 

28 Saya yakin mampu mengatasi ketegangan saya 

saat seminar. 
0.705948423 diterima 

29 Saya yakin dapat mengatasi kecemasan saya 

karena belum mendapatkan topik. 
0.560482704 diterima 

30 Saya yakin dapat memahami bila saya dan 

dosen pembimbing tidak sependapat. 
0.630366881 diterima 

31 Saya yakin dapat menerima bila makalah yang 

dibuat banyak terdapat kesalahan. 
0.554445725 diterima 

32 Saya yakin dapat mengatasi emosi jika saat 

seminar saya tidak dapat menjawab pertanyaan 

penguji. 
0.696717288 diterima 



33 Saya mampu memilih topik yang menarik. 
0.60594243 diterima 

34 Saya mampu untuk memilih bimbingan 

daripada mengikuti ajakan teman untuk 

bermain. 
0.433344676 diterima 

35 Saya mampu memperbaiki makalah setelah 

mendapat feedback dari dosen. 
0.705447208 diterima 

36 Saya mampu untuk mengerjakan makalah 

dengan sebaik-baiknya agar cepat seminar. 
0.674628529 diterima 

37 Saya yakin mampu berusaha untuk memperoleh 

referensi tentang topik saya. 
0.656157958 diterima 

38 Saya yakin mampu berusaha mencari / 

menghubungi dosen yang sulit ditemui, 
0.721156893 diterima 

39 Saya yakin mampu berusaha memperbaiki 

feedback dengan sebaik-baiknya. 
0.68679184 diterima 

40 Saya yakin mampu berusaha maksimal saat 

seminar. 
0.678563422 diterima 

41 Saya yakin mampu mencari topik lain jika topik 

ditolak. 
0.563589728 diterima 

42 Saya yakin mampu berusaha untuk menemui 

dosen pembimbing yang sulit ditemui. 
0.722511937 diterima 

43 Saya yakin mampu mengerjakan feedback 

dengan sebaik-baiknya. 
0.734344506 diterima 

44 Saya yakin mampu mengatasi emosi saya 

ketika seminar. 
0.684630421 diterima 

45 Saya yakin tidak cemas ketika topik saya juga 

diteliti orang lain. 
0.588222911 diterima 

46 Saya yakin dapat mengatasi emosi ketika 

bimbingan tertunda. 
0.491855776 diterima 

47 Saya yakin mengatasi emosi saya jika makalah 

saya belum mengalami kemajuan. 
0.540457165 diterima 

48 Saya yakin dapat mengatasi kecemasan ketika 

akan mengadakan seminar. 
0.644106309 diterima 
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