
SKALA MOTIVASI BERPRESTASI 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Semester : 

Berikut pernyataan-pernyataan yang masing-masing telah disediakan empat pilihan 

respon sebagai berikut : 

SS : Sangat Sesuai    TS : Tidak sesuai 

S : Sesuai     STS : Sangat Tidak Sesuai 

Anda diminta merespon pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda 

(x/√) sesuai dengan diri anda. Tidak ada jawaban yang salah sehingga anda tidak perlu 

khawatir dengan respon yang akan anda berikan. Mohon untuk senuanya diisi dan tidak 

ada yang terlewati. 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

No 

 

PERNYATAAN 

RESPON 

SS S TS STS 

1 Saya berusaha memperbaiki semua tugas yang diberikan 

oleh pengajar, walaupun masih terjadi kesalahan 

    

2 Saya tidak perduli meskipun tugas yang dikerjakan 

teman lebih baik daripada saya 

    

3 Saya selalu menerima berapapun nilai yang saya peroleh 

dari tugas yang saya kerjakan tanpa berusaha 

memperbaikinya 

    

4 Saya akan menyelesaikan tugas, yang sudah saya mulai 

meskipun sulit 

    

5 Saya cenderung mengerjakan tugas sebaik mungkin     



yang telah diberikan oleh kelompok belajar 

6 Saya sering mengumpulkan tugas, melebihi waktu yang 

telah ditentukan 

    

7 Saya akan menggunakan refrensi seadanya untuk 

mengerjakan tugas 

    

8 Saya akan belajar sampai larut malam ketika akan ujian 

akhir 

    

9 Saya merasa malas untuk melanjutkan tugas yang 

sebelumnya sudah saya kerjakan 

    

10 Saya cenderung menahan diri untuk tidak berkomentar 

ketika ada suatu hal yang belum saya pahami di dalam 

kelas 

    

11 Ketika saya tidak memahami suatu pelajaran, saya tidak 

akan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu 

    

12 Tugas yang saya kerjakan harus mendapat nilai yang 

bagus 

    

13 Saya harus mendapatkan nilai A pada setiap tugas yang 

saya kerjakan 

    

14 Saya pasrah ketika tidak bisa menjawab soal ujian 

 

    

15 Saya sering tidak mengerjakan soal ujian yang saya rasa 

sulit 

    

16 Saya lebih baik diam ketika tidak memahami suatu 

tugas 

    

17 Saya merasa puas dengan tugas yang saya kerjakan 

sendiri 

    

18 Tugas yang saya kerjakan harus berbeda dari orang lain 

 

    

19 Saya akan menerima berapapun nilai yang saya peroleh     



 

20 Nilai dari tugas yang saya kerjakan dibawah rata – rata 

teman sekelas 

    

21 Saya akan berusaha menemukan berbagai cara agar 

tugas yang saya kerjakan dapat terselesaikan dengan 

cepat dan baik 

    

22 Saya akan tetap merasa puas dengan hasil belajar yang 

saya peroleh, meskipun dengan nilai yang kurang 

memuaskan 

    

23 Saya suka menyontoh tugas teman, agar dapat 

dikumpulkan tepat waktu 

    

24 Tugas yang saya kerjakan hasilnya biasa – biasa saja 

 

    

25 Saya harus menjadi yang terbaik di kelas 

 

    

26 Saya akan tetap berusaha untuk memperbaiki tugas yang 

kurang baik dengan sebaik mungkin 

    

27 Cara saya mengerjakan tugas sama seperti kebanyakan 

orang 

    

28 Saya sering merasa takut ketika akan menghadapi ujian 

 

    

29 Saya selalu senang dengan nilai yang diperoleh, 

walaupun kurang baik 

    

30 Saya akan berusaha mengerjakan tugas yang berbeda 

dengan orang lain 

    

 

 

 



 

SKALA PROKRASTINASI AKADEMIK 

Berikut pernyataan-pernyataan yang masing-masing telah disediakan empat pilihan 

respon sebagai berikut : 

SS : Sangat Sesuai    TS : Tidak sesuai 

S : Sesuai     STS : Sangat Tidak Sesuai 

Anda diminta merespon pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda 

(x/√) sesuai dengan diri anda. Tidak ada jawaban yang salah sehingga anda tidak perlu 

khawatir dengan respon yang akan anda berikan. Mohon untuk senuanya diisi dan tidak 

ada yang terlewati. 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

No 

 

PERNYATAAN 

RESPON 

SS S TS STS 

1 Saya akan mengerjakan tugas, ketika sudah mendekati 

deadline yang ditentukan 

    

2 Saya langsung mengerjakan tugas yang diberikan 

dosen hingga selesai 

    

3 Saya sering menunda tugas yang sudah dimulai karena 

merasa belum mendapat ide yang tepat 

    

4 Saya mudah ikut ajakan teman,walaupun ada tugas 

yang belum saya selesaikan 

    

5 Saya selalu menyelesaikan tugas, meskipun deadline 

pengumpulan tugas masih lama 

    

6 Saya selalu menolak ajakan teman ketika sedang     



mengerjakan tugas 

7 Saya mengerjakan tugas tepat waktu 

 

    

8 Saya sering mengerjakan tugas lebih lama dari waktu 

yang sudah saya rencanakan untuk menyelesaikan 

tugas tersebut 

    

9 Saya lebih suka jalan-jalan daripada mengerjakan 

tugas kuliah meskipun waktu mengumpulkan tinggal 

satu hari 

    

10 Saya sering menunda mengerjakan tugas untuk 

bermain game, karena tahu bahwa teman-teman lain 

juga banyak yang belum mengerjakan tugas 

    

 

 

TERIMA KASIH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 
 

[DataSet0]  
 

Correlations 

  VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Pearson Correlation 1 -.448** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 97 97 

VAR00002 Pearson Correlation -.448** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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