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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

DALAM MENULIS DAN MEMPRESENTASIKAN KARYA ILMIAH 

 

Petunjuk Pengisian Angket Penelitian: 

1. Tuliskan identitas anda (nama, nim, dan prodi) dengan lengkap pada lembar jawaban 

yang telah di sediakan. 

2. Jawablah penyataan berdasarkan pengetahuan, pendapat dan pengalaman anda pribadi 

dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, dengan memberikan tanda checklist 

(√) pada kotak jawaban yang terletak disamping kanan setiap pernyataan. 

3. Alternatif jawaban tiap soal adalah sebagai berikut : 

(SS)  = Sangat Sesuai 

(S) = Sesuai 

(KS) = Kurang Sesuai 

(TS) = Tidak Sesuai 

Nama  : …………………….. 

NIM : …………………….  

Prodi : ……………………. 

 

No Pernyataan SS S KS TS 

1 Saya menyukai menulis karya ilmiah.     

2 Saya memiliki bakat dalam menulis karya ilmiah.     

3 Saya bersemangat untuk menulis karya ilmiah.     

4 Saya selalu melakukan presentasi dalam perkuliahan.     

5 Saya harus melakukan presentasi karya ilmiah supaya 

mendapat nilai yang bagus. 

    

6 Tulisan karya ilmiah saya sering menjadi referensi teman-

teman dalam menulis karya ilmiahnya. 

    

7 Saya harus menulis karya ilmiah dengan baik agar berguna 

untuk orang lain. 

    

8 Walaupun menulis karya ilmiah sulit namun saya selalu 

berusaha menulis dengan baik. 

    

9 Saya memiliki bakat dalam presentasi.     

10 Saya bersungguh-sungguh dalam melakukan presentasi agar 

materi yang disampaikan dipahami audiens. 

    

11 Tulisan karya ilmiah saya sesuai kaidah penulisan karya 

ilmiah. 

    

12 Saya berusaha menyampaikan materi presentasi dengan jelas.     

13 Saya dapat dengan mudah menulis karya ilmiah.     
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14 Saya tidak yakin kalau tulisan karya ilmiah saya baik dan 

benar. 

    

15 Saya bisa memaparkan materi presentasi dengan baik.     

16 Saya malas melakukan tugas-tugas presentasi.     

17 Saya bisa menulis karya ilmiah dengan baik.     

18 Materi dalam presentasi karya ilmiah saya dapat dengan 

mudah saya sampaikan kepada audiens.. 

    

19 Saya selalu menyempatkan waktu untuk menulis karya ilmiah.     

20 Dosen selalu memberikan materi tentang menulis karya 

ilmiah. 

    

21 Saya berkonsultasi dengan dosen saat menulis karya ilmiah.     

22 Saya merasa waktu untuk menulis karya ilmiah sudah cukup.     

23 Saya tidak malu apabila melakukan presentasi.     

24 Dosen tidak pernah memberikan materi tentang teknik 

presentasi. 

    

25 Dosen pembimbing selalu memberi solusi terhadap tulisan 

karya ilmiah saya. 

    

26 Saya malas untuk menulis karya ilmiah.     

27 Saya yakin materi dalam presentasi yang saya sampaikan 

dapat diterima oleh audiens.  

    

28 Dosen selalu mengapresiasi dan memberi nilai untuk 

presentasi karya ilmiah. 

    

29 Dosen tidak pernah memberi solusi tentang presentasi yang 

saya sampaikan. 

    

30 Saya malas saat dosen menyuruh untuk melakukan presentasi.     

31 Saya merasa pihak prodi PTB harus mengadakan lomba karya 

tulis ilmiah. 

    

32 Dosen memberikan nilai untuk tulisan karya ilmiah saya.     

33 Saya mengumpulkan tugas karya ilmiah tepat waktu.     

34 Saya merasa waktu yang diberikan untuk presentasi sudah 

cukup. 

    

35 Waktu untuk pelatihan presentasi tidak ada.     

36 Saya mengikuti asistensi tugas karya ilmiah dengan dosen.     

37 Saya selalu berkonsultasi tentang materi presentasi dengan 

dosen pembimbing. 

    

38 Fasilitas penunjang untuk menulis karya ilmiah sudah 

lengkap. 
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39 Saya menulis karya ilmiah ketika hanya ada tugas dari dosen.     

40 Saya menyelesaikan tugas presentasi karya ilmiah sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 

    

41 Waktu untuk penulisan karya ilmiah sebaiknya lebih lama.     

42 Saya tidak mengikuti bimbingan saat menulis karya ilmiah.     

43 Kurangya tugas dalam presentasi membuat saya kesulitan 

dalam melakukan presentasi karya ilmiah. 

    

44 Fasilitas penunjang dapat meningkatkan prestasi dalam 

menulis karya ilmiah. 

    

45 Saya membuat tugas presentasi sesuai dengan ketentuan 

teknik presentasi. 

    

46 Penambahan ruangan untuk presentasi dapat menunjang 

teknik presentasi dengan baik. 

    

47 Saya tidak pernah melakukan tugas presentasi karya ilmiah.     

48 Waktu untuk penulisan karya imiah tidak mencukupi.     

49 Saya merasa fasilitas penunjang dalam presentasi karya ilmiah 

belum memadai. 

    

50 Kondisi fasilitas penunjang untuk melakukan presentasi masih 

bagus. 

    

51 Saya merasa waktu yang disediakan untuk menulis karya 

ilmiah sudah cukup. 

    

52 Penempatan waktu untuk pelatihan penulisan karya ilmiah 

tidak disediakan. 

    

 


