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ALEXTRIKA 
NURUN NAFIA 

 
ABOUT ME 

I am a 21 years old  teacher who 

was born at Pati, January 5th 

1995. I do like reading books, 

traveling, listening musics, 

enjoying a cup of coffee and 

talking with stranger to learn new 

culture, share each other and 

make new friends. I am interested 

to learn something new, try new 

opportunities, and want to fulfill 

my life with experiences in social 

activities. 

 

 

Desa Jatiroto RT.07 RW.02 

Kayen – Pati – Central Java 

Indonesia – 59171 

 

alextrika.nafia@yahoo.com 

alextrika.nafia@gmail.com 

 

+62 85740200415 

 
Alextrika Ali 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

September 10th – 20th 2016 
Camp Leader of Wild East Camp 2 – 
Banyuwangi, Indonesia 
 
February 6th – 15th 2017 
Camp Leader of Special International Camp – 
Semarang, Indonesia 
  
June 23rd – 29th 2017 
Training for Camp Leader – Berlin, Germany 
 
July 01st – 23rd 2017 

Camp Leader of Construction Camp – 

Brandenburg, Germany 

2016, Most Outstanding Student of Universitas 17 
Agustus 1945 Surabaya 

2015 – 2016, National Psychologycal Debate Team 
0f Universitas 17 Agustus 1945 

2012, Best Student of DIKLAT Teori PATAGA 
Surabaya 

EDUCATION 

2009 - 2012 
Takhassus Al – Quran Senior High School 
 
2006 – 2009 
Islam Terpadu Junior High School 
 
2000 – 2006 
Miftahul Huda Islamic Secondary School 

 

SKILLS  

MS .WORD                                                   

MS. EXCEL                                                   

MS. POWER POINT                                   

ENGLISH SKILL                                         
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DOKUMENTASI 
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IDENTITAS DIRI 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Jurusan   : Multimedia 

Sekolah   : SMK Putra Mahkota 

 

Petunjuk Pengerjaan 

Saudara diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan 

diri anda dengan menggunakan tanda check list (√). Alternatif pilihan jawaban 

tersebut adalah : 

SS  : Sangat Sesuai 

S  : Sesuai 

TS  : Tidak Sesuai 

STS  : Sangat Tidak Sesuai 

 

Contoh Pengerjaan 

No Pernyaataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya lebih memilih belajar dengan 

musik daripada belajar di tempat 

sunyi 
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No Pernyaataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya memikirkan masa depan saya 

setelah lulus dari perguruan tinggi 

nantinya 

     

2. Saya tidak pernah mampu 

memahami makna sebuah puisi 

walaupun isinya sederhana 

     

3 Saya memahami hal-hal yang 

membuat saya sedih 

     

4 Saya lebih senang berdiam diri di 

rumah ketika memiliki waktu luang 

     

5 Saya mampu menerima perbedaan 

pendapat ketika dalam forum diskusi 

     

6 Berita di TV sangat membosankan       

7 Saya tidak suka berangan-angan 

tentang masa depan yang belum pasti 

     

8 Saya  tertarik menonton 

pertunjukkan grup musik tertentu 

yang sedang pentas di kota kelahiran 

saya 

     

9 Saya sama sekali tidak paham 

mengapa teman-teman marah pada 

sikap saya 

     

10 Saya tetap merasa nyaman meskipun 

berada di kota yang belum pernah 

saya kunjungi 

     

11 Saya tidak banyak bicara ketika 

dalam forum diskusi 

     

12 Saya senang melihat berita 

perkembangan politik di TV 

     

13 Saya membayangkan tentang produk 

yang dapat saya ciptakan untuk 

mempermudah urusan manusia 

     

14 Saya kurang tertarik mengunjungi 

pameran kesenian 

     

15 Saya bisa mengerti alasan orang lain 

menjadi sedih 

     

16 Saya tidak tertarik melakukan hal-      
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hal baru untuk mengisi liburan 

17 Saya  tertantang mempelajari lebih 

dalam lagi tentang pengetahuan baru 

     

18 Isu politik yang terjadi, bukanlah 

urusan saya 

     

19 Sulit bagi saya membayangkan 

dalam pikiran tentang perkembangan 

kehidupan manusia di masa depan 

     

20 Saya mampu terhanyut dalam 

lagu/musik yang saya dengarkan 

     

21 Saya tidak tahu apa yang 

menyebabkan saya marah 

     

22 Mencoba melakukan hal-hal baru 

merupakan tantangan yang menarik 

bagi saya 

     

23 Sulit bagi saya memahami pendapat 

orang lain  

     

24 Diskusi tentag hal-hal yang agamis 

sangat menarik bagi saya 

     

25 Berimajinasi tentang hal-hal yang 

terkait dengan teknologi sangat 

mengasyikkan 

     

26 Bagi saya, setiap lukisan tidak punya 

makna tertentu yang bisa dinikmati 

     

27 Saya menghindari bercakap-cakap 

dengan orang yang baru saya kenal 

     

28 Membaca adalah kegian rutin saya 

setiap pulang sekolah 

     

29 Membahas fenomena sosial hanya 

membuat saya pusing saja. 

     

30 Melamunkan gambaran tentang masa 

depan saya adalah hal-hal yang sia-

sia 

     

31 Saya sanggup berlama-lama 

menikmati gambar /lukisan atau 

karya seni 

     

32 Saya bingung harus bagaimana 

ketika ada teman yang sedih 

     

33 Menyenangkan sekali jika      
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berkesempatan mengobrol dengan 

orang-orang yang baru saya kenal 

34 Bagi saya, gagasan baru dalam 

bidang ilmu tertentu adalah hal yang 

sia-sia 

     

35 Membicarakan hal yang berkaitan 

dengan agama adalah hal yang 

menarik 

     

36 Saya memikirkan kehidupan saya 5 

tahun kedepan 

     

37 Saya kurang tertarik membuat karya 

seni dari barang-barang disekitar 

rumah 

     

38 Ketika ada teman saya yang marah, 

saya membiarkannya begitu saja 

     

39 Bagi saya, membaca adalah hal yang 

dapat menghilangkan rasa bosan 

     

40 Membahas hal-hal tertentu dengan 

orang yang baru saya kenal terasa 

membosankan 

     

41 Saya kurang tertarik membahas hal-

hal yang up to date dengan teman-

teman saya 

     

42 Bagi saya, fenomena sosial yang 

terjadi saat ini di Indonesia sangat 

menarik untuk dibahas bersama 

teman-teman 

     

43 Bagi saya, mengunjungi tempat baru 

adalah hal yang menyenangkan 

     

44 Memahami isi puisi adalah hal yang 

mudah bagi saya 

     

45 Saya  memiliki ide-ide yang menarik 

untuk diutarakan dalam pembicaraan 

dengan teman 

     

46 Bagi saya, menjaga sikap sangat 

penting agar tidak memancing emosi 

orang lain 

     

 


