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Nama
NIM
Prodi/Jurusan/Fakultas
Jenis kelamin
Alamat

: .....................................................
: .....................................................
: .....................................................
: Laki-laki/wanita*)
: ......................................................

.

PETUNJUK UMUM :
Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur Karakter Mahasiswa di Universitas
Negeri Padang
Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh instrumen ini
sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya.
Jawablah secara jujur
Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif bagi
siapapun.
Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur karakter
yang terkait dengan Mata Kuliah Umum (MKU). MKU yang telah saudara ikuti:
Pendidikan Agama
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
…………………………………………….
…………………………………………….

f.

Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara menyilang
pada kolom yang tersedia
g. Ada 7 (tujuh) alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu:
7=
baik sekali
91 – 100%
6=
lebih baik
76 – 90 %
5=
baik
61 - 75 %
4=
cukup baik
46 – 60 %
3=
kurang baik 31 – 45 %
2=
kurang
16 – 30 %
1=
kurang sekali 1 – 15 %
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A. BERIMAN DAN BERTAKWA
Menjalankan shalat 5 waktu (Laki-laki)
Menjalankan shalat 5 waktu diluar ada periode bulanan
(Perempuan)
Rutin beribadah setiap hari Minggu (Kristen)
Rutin beribadah di tempat ibadah (agama lain)
Menjalankan ibadah sunah
Memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan
Rutin membaca Kitab Suci
Menerima ajakan untuk berbuat kebaikan dari dosen.
Menerima ajakan untuk berbuat kebaikan dari teman.
Menerima ajakan untuk berbuat kebaikan dari siapa pun.
Menolak ajakan untuk berbuat yang tidak baik dari siapapun
Melaksanakan apa yang disampaikan orang tua
Berbicara dengan lemah-lembut saat berkomunikasi dengan orang
tua
Membuat dan menyelesaikan tugas yang diberikan dosen
Bangga menjadi mahasiswa UNP
Membantu teman yang sedang mendapat musibah
Menerima dengan lapang dada jika ditegur dosen saat melakukan
perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan agama
Menerima dengan lapang dada jika ditegur teman saat melakukan
perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan agama
Menerima dengan lapang dada jika ditegur orang lain saat
melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan
agama
B. JUJUR
Menegakkan kebenaran
Ketika ujian tidak mencontek
Merasa bersalah melakukan plagiat/ tugas orang lain
Bersedia menerima risiko terhadap kerja yang dilakukan
Menepati janji apabila berjanji
Tidak mengambil hak milik orang lain
Tidak merugikan orang lain
Dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain
Berkata apa adanya, sesuai fakta
Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.
Ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Tuhan YME
C. CERDAS
Menyampaikan ide secara logis kepada orang lain
Menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kehidupan secara
mandiri
Mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
2

Bobot Penilaian
6 5 4 3 2 1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fokus dalam memperhatikan sesuatu.
Tahu alasan yang menyebabkan anda merasa marah
Mampu membaur dengan banyak orang.
Menjadi orang yang bermoral.
Mau membantu dan memperhatikan orang lain.
Pandai membaca ekspresi wajah orang lain.
Mampu bangkit lagi dengan segera setelah gagal
Mampu menilai karakter orang lain.
Mau mengikuti kata hati.
Memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri
Tahu kapan harus berkata 'TIDAK'
D. TANGGUH
Mempunyai kemampuan dalam menyeleksi materi perkuliahan
yang di tekuni.
Memilih keputusan untuk melangkah maju
Mempunyai dorongan untuk mempunyai perbedaan yang unik.
Memiliki strategi menghadapai tantangan untuk memperoleh
kesusesan
Memunculkan banyak opsi dan trik untuk mencapai sasaran yang di
tuju.
Mempunyai keyakinan yang kuat bahwa dirinya mampu mencapai
apa yang ia inginkan
Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan perkuliahan tepat
waktu
Mengerjakan tugas yang diberikan dosen sampai tuntas
Mempunyai hasrat bersaing secara sehat
Cepat berinisiatif disaat harus mengatasi segala masalah
Percaya diri untuk menjalani kewajiban studi maupun kewajiban
kerja secara ulet dan progresif
Bertanggungjawab dan sanggup mengontrol emosi, tidak
terpengaruh emosi orang lain
Bisa berinteraksi dengan orang lain melalui pola komunikasi hangat
dan meyakinkan
E.PEDULI
Menghormati hak-hak orang lain
Mematuhi tata tertib yang berlaku
Memiliki SIM jika mengendarai kenderaan bermotor
Mematuhi rambu lalu lintas sewaktu berkenderaan
Berusaha menebar senyum sewaktu bertemu dengan orang lain
Memberi salam sebagai tanda penghormatan
Menghormati orang yang lebih tua
Membantu orang yang memerlukan pertolongan secara ikhlas
Mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu
Mau meminta maaf bila merasa bersalah
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Memilih bahasa yang baik dalam berkomunikasi
Patuh terhadap dosen, pimpinan jurusan, fakultas, dan universitas
Menerima teman dengan segala kelebihan dan kekurangan
Berfikir positif terhadap teman
Mengutamakan persamaan derajat
Mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
Bersedia menerima pendapat teman dalam berdiskusi
Mau memberi sumbangan terhadap keluarga mahasiswa yang
mendapat musibah
Saling mengunjungi sesama teman
Menjadi teman curhat yang baik bagi teman yang mendapat
masalah.
Mau diajak warga untuk membersihkan selokan di tempat tinggal
Aktif bekerja sama dengan teman dalam berbagai kegiatan kampus
Menghormati teman yang berbeda pendapat
Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan
gender
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama
Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan
ikhlas
Melaksanakan diskusi atau debat tanpa emosi
Membuang sampah pada tempatnya
Menjaga kebersihan kampus
Memarkir kenderaan di kampus pada tempatnya
Menghindari keributan dengan teman di kampus
Saling menghormati diantara warga kampus
Menghindari konflik SARA
Rela memberi maaf kepada orang lain
Bersedia meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang
telah diperbuat
Dapat dipercaya menjaga rahasia dengan baik
Tidak mau membocorkan soal maupun jawaban ujian

Padang,
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