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SKALA TASK COMMITMENT SENI 
 

 

Nama Anak  :  

Jenis Kelamin             :    L/P 

Usia   :  

Nama Pengisi : 

Guru/orang tua/………………… 

Tanda tangan 

 

Bacalah dengan seksama, kemudian beri tanda silang (X) pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya 

 

SS  = Bila keadaan Sangat Sesuai 

S  = Bila keadaan Sesuai 

N  = Bila keadaan Netral 

TS  = Bila keadaan Tidak Sesuai 

STS  = Bila keadaan Sangat Tidak Sesuai 

 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1. 
Antusias  saat sedang berlatih 

menari/menyanyi/bermain alat musik 

     

2. 
Konsisten berlatih menari/menyanyi/bermain alat 

musik 

     

3. 

Tetap berlatih (menari,menyanyi,bermain alat musik) 

meskipun banyak tugas sekolah yang harus 

diselesaikan 

     

4. 
Tarian/alatmusik/lagu yang baru dan dirasa rumit  

sering membuat ragu untuk bisa menguasainya 

     

5. 
Memiliki  keingin tahuan yang besar pada 

tarian/musik/lagu  baru 

     

6. 
Selalu tekun dalam mempelajari materi-materi baru 

dalam bidang musik/tari 

     

7. 
Penuh keyakinan bahwa mampu menguasai 

tarian/alatmusik/lagu baru yang diberikan padanya 
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8. 
Tidak menyerah meskipun tarian/alat musik/lagu 

yang  dipelajari sulit 

     

9. 
Adanya kemauan untuk menunjukkan prestasi yang 

terbaik 

     

10. 
Kurang peduli  pada  informasi yang berhubungan 

dengan seni 

     

11. 
Mudah bosan dalam mengikuti latihan 

menari/menyanyi/bermain alat musik 

     

12. Mudah merasa jenuh menghadapi latihan yang sulit      

13. 
Punya keyakinan bahwa sesulit apapun tarian/alat 

musik/lagu yang harus dipelajari,akan bisa dikuasai  

     

14. 
Berkeinginan kuat menjadi salah satu seniman yang 

terbaik 

     

15. Kurang tertarik dengan hal-hal baru di bidang seni       

16. 
Memiliki rasa dan kepekaan dalam bidang seni yang 

ditekuni 

     

17. 
Ragu-ragu menampilkan  karya seni 

(tarian/musik/lagu) yang bagus dan berkualitas 

     

18. 
Selalu mempelajari dan berlatih kesenian (seperti: 

tarian,musik,lagu,alat musik,dll) yang terkini  

     

19. Enggan untuk menjadi juara di bidang musik/tari      

20. 
Selalu bersemangat menguasai hal-hal baru yang 

berhubungan dengan kesenian yang disukainya 

     

21. 
Cepat menangkap permasalahan di bidang seni 

yang ditekuni 

     

22. 
Disiplin berlatih setiap hari agar bisa berprestasi 

dibidang seni 

     

23. Acuh tak acuh pada bidang seni yang ditekuni      

24. 
Mengevaluasi penampilan baik dalam latihan 

maupun pertunjukan 

     

25. 
Selalu ingin menampilkan tarian/musik/lagu dengan 

baik dan sempurna  

     

26. Berlatih tanpa tujuan yang jelas      
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27. Menjaga kesempurnaan untuk tampil prima      

28. 

Menerima dengan senang hati masukan atau kritik 

tentang tarian/alatmusik/lagu yang sudah 

ditampilkan 

     

29. 
Berkeinginan kuat bisa menciptakan 

tarian/musik/lagu 

     

30. 
Mudah merasa kesal jika ada orang yang mengkritik 

tarian/alatmusik/lagu yang ditampilkannya 

     

 

 


