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SKALA I 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda (X) sesuai dengan 

pilihan Ibu dari 4 alternatif jawaban yang telah disediakan. 

0 : jika Ibu merasakan keadaan tersebut kurang dari 1 hari 
1 : jika Ibu merasakan keadaan tersebut antara 1-2 hari 
2 : jika Ibu merasakan keadaan tersebut antara 3-4 hari 
3 : jika Ibu merasakan keadaan tersebut antara 5-7 hari 

 

Contoh: 

 

Saya makan 2 kali sehari  0 1 2 3 

 

Bila hendak mengganti jawaban berilah tanda berupa 2 garis 

mendatar (=), kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang baru 

Contoh: 

Saya makan 2 kali sehari  0 1 2 3 

 
SELAMA SEMINGGU INI  

 
 

N
O 

 
 
 

PERTANYAAN 

Jarang/ 
tidak ada 
(kurang 
dari 1 
hari) 

Beberapa
/ sedikit 
 (1-2 
hari) 

Kadang/d
alam 
jumlah 
sedang 
(3-4 hari) 

Hampir 
setiap/ 
sepanjan
g waktu 
 (5-7 
hari) 

1.  Saya bosan dengan sesuatu 
yang biasanya tidak 
membosankan saya 

0 1 2 3 

2.  Saya merasa malas makan, 
nafsu makan saya 
berkurang 

0 1 2 3 

3.  Saya merasa tidak bisa 
menghilangkan perasaan 
sedih meskipun dengan 
bantuan teman-teman 

0 1 2 3 
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SELAMA SEMINGGU INI  
 
 

N
O 

 
 
 

PERTANYAAN 

Jarang/ 
tidak ada 
(kurang 
dari 1 
hari) 

Beberapa
/ sedikit 
 (1-2 
hari) 

Kadang/d
alam 
jumlah 
sedang 
(3-4 hari) 

Hampir 
setiap/ 
sepanjan
g waktu 

 (5-7 
hari) 

4.  Saya merasa sebaik orang 
lain 

0 1 2 3 

5.  Saya sulit memusatkan 
pikiran pada apa yang 
sedang saya kerjakan 

0 1 2 3 

6.  Saya merasa tertekan 0 1 2 3 
7.  Sulit bagi saya untuk 

melakukan apa saja 
0 1 2 3 

8.  Saya merasa ada harapan 
pada masa depan 

0 1 2 3 

9.  Saya berfikir kehidupan 
saya merupakan suatu 
kegagalan 

0 1 2 3 

10.  Saya merasa takut sekali 0 1 2 3 
11.  Tidur saya kurang nyenyak  0 1 2 3 
12.  Saya merasa gembira 0 1 2 3 
13.  Saya agak pendiam dari 

pada biasanya 
0 1 2 3 

14.  Saya merasa kesepian/ 
sendiri 

0 1 2 3 

15.  Orang-orang tidak 
bersahabat 

0 1 2 3 

16.  Saya menikmati kehidupan 0 1 2 3 
17.  Saya menangis terus-

menerus 
0 1 2 3 

18.  Saya merasa sedih 0 1 2 3 
19.  Saya merasa orang-orang 

tidak menyukai saya 
0 1 2 3 

20.  Saya tidak bisa melakukan 
apa-apa 

0 1 2 3 
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No   :…………………………………… 

IDENTITAS 

Status  pekerjaan : Bekerja/ tidak bekerja 

Status perkawinan : Menikah/ Janda  

Jumlah anak  : …………………………………… 

Alamat  :…………………………………… 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya merasa baik-baik saja 

menjalani hidup saya sekarang 
    

2.  Saya tidak tahu harus bagaimana 
dalam membesarkan anak-anak 
saya 

    

3.  Saya takut tidak mampu 
menyelesaikan masalah keluarga 
secara sendiri 

    

4.  Apapun yang akan terjadi dimasa 
mendatang akan saya hadapi 
sebaik-baiknya bersama keluarga 
saya 

    

5.  Saya yakin kehidupan saya dan 
keluarga akan menjadi semakin 
baik 

    

6.  Saya menghindar dari acara-acara 
yang diadakan di sekitar saya 

    

7.  Saya telah menyiapkan berbagai 
rencana-rencana untuk kebahagiaan 
anak-anak saya 

    

8.  Saya tidak sanggup menghadapi 
segala permasalahan yang 
menimpa keluarga saya kelak 

    

9.  Saya mampu menghidupi keluarga 
saya layaknya orang tua lain yang 
lengkap 

    

10.  Setiap ada kesempatan saya selalu 
curhat pada teman-teman saya 

    

11.  Saya merasa tidak mampu untuk 
menjadi orang tua tunggal 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
12.  Saya berusaha menyelesaikan 

masalah keluarga saya seorang diri 
    

13.  Saat ini saya ragu untuk dapat 
berhubungan baik dengan orang 
lain 

    

14.  Saya tidak ingin orang lain tahu 
akan kesedihan saya 

    

15.  Saya ingin orang lain membantu 
saya 

    

16.  Saya yakin orang lain tetap senang 
berhubungan dengan saya, walau 
keadaan status saya telah berubah 

    

17.  Saya sadar saya masih belum 
terlalu baik sebagai orang tua 

    

18.  Saya merasa sedih jika keluarga 
saya menghadapi masalah 

    

19.  Saya tidak bisa menerima 
kenyataan bahwa saya sekarang 
sendiri dalam mengurus keluarga 

    

20.  Saya sadar sekuat apapun, saya 
tetap membutuhkan orang lain 
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