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LAMPIRAN 1 

(Dokumentasi)
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LAMPIRAN 2 

(Alat Ukur Penelitian)
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Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult Scale 
 

Identitas 

Nama  : 

Usia  : 

Tanggal Tes : 

 

 

Instruksi 

Skala ini terdiri dari 10 pernyataan. Saudara/I diminta untuk 

menjawab pertanyaan – pertanyaan yang telah disediakan yang sesuai 

dengan pikiran, perasaan dan perilaku Saudara/I saat berada di situasi 

tersebut dengan memberi tanda Checklist (v) pada item berikut yang paling 

membuat Saudara/I sangat takut. Hanya pilih salah satu item yang 

menurut penilaian Saudara/I berada pada situasi item tersebut. Pilihan 

jawabannya adalah sebagai berikut : 

 Tidak Pernah    : TP 

 Separuh Waktu    : SW 

 Sebagian Besar Waktu  : SBW 

 Setiap Waktu    : SW 

 

 

ITEM TP SW SBW SW 

1 Saya merasa cemas pada saat 

berada di ketinggian 

    

2 Saya merasa gelisah saat berada di 

ketinggian 

    

3 Saya merasa gugup saat berada di 

ketinggian 

    

4 Saya merasa jantung berdetak 

kencang saat berada di ketinggian 
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5 Saya merasa kesulitan bernafas 

saat berada di ketinggian 

    

6 Saya berkeringat dingin saat berada 

di ketinggian 

    

7 Saya merasa gemetar saat berada 

di ketinggian 

    

8 Saya merasa otot-otot tubuh 

menjadi tegang saat berada di 

ketinggian 

    

9 Saya menghindari ketinggian     

10 Saya membutuhkan bantuan kalau 

harus berada di ketinggian 

( obat-obatan, orang lain) 

    

 

 

By : Craske et al. 2013. APA 
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LAMPIRAN 3 

(Informed Consent Subjek)
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LAMPIRAN 4 

(Informed Consent Terapis) 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI TERAPIS PENELITIAN 

 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama     : 

No. SIPP    : 

Pengalaman Praktek :   tahun 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melakukan Cognitive Behavioural 

Therapy sebagai terapis dalam penelitian ini. 

Nama         : Adytami Mudita 

NIM        : 12.92.0069 

Judul     : Efektivitas Cognitive Behavioural Therapy (CBT)  

   Untuk Mengatasi Fobia Ketinggian  

Kerahasiaan informasi dan identitas subjek akan saya jaga sesuai yang 

ditentukan oleh Kode Etik Psikologi Indonesia. 

 

Semarang,       2017 

Peneliti             Terapis 

 

 

 

 

…………………         .......................................                          

Adytami Mudita        Salma S.Psi, M.Psi, Psikolog 
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LAMPIRAN 5 
 

PANDUAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 
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PANDUAN WAWANCARA 
 
 

1. Pandangan tentang terapi CBT 

a. Apakah Anda pernah mengetahui tentang terapi CBT ? 

b. Apakah Anda mengerti tentang terapi CBT ? 

c. Harapan apa yang Anda inginkan dalam mengikuti proses terapi 

 CBT ini ? 

2. Pandangan tentang fobia ketinggian 

a. Bagaimana awal mula Anda memiliki fobia ketinggian ? 

b. Pada situasi ketinggian apa saja yang Anda hindari ? 

c. Pikiran apa saja yang muncul saat Anda mengalami fobia 

 ketinggian ? 

d. Berapa intensitas fobia ketinggian anda muncul ? 

e. Keluhan apa saja yang anda rasakan saat mengalami fobia 

 ketinggian ? 

f. Dampak apa saja yang anda rasakan karena memiliki fobia 

 ketinggian ? 

g. Bagaimana Anda selama ini mengatasi permasalahan yang muncul 

 dikarenakan fobia ketinggian yang Anda miliki ? 

3. Fleksibilitas Psikologis 

a. Apakah ada perasaan atau pemikiran Anda yang menganggu Anda 

 saat ini ? 

b. Bagaimana aktivitas Anda saat ini ? 
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PANDUAN OBSERVASI 
 
 

1. Posisi tubuh 

2. Ekspresi wajah 

3. Nada bicara 

4. Cara berkomunikasi dengan orang lain 

5. Kebersihan & kerapihan diri 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

(Modul) 
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Modul Efektivitas Cognitive Behavioural Therapy untuk Mengatasi Fobia Ketinggian 

 

Kegiatan Deskripsi  Tujuan Kegiatan 

Sesi 1 : Bertanya permasalahan klien lalu menentukan & menyepakati target terapi ( 60 menit ) 

 

Pembukaan 

(10 menit) 

1. Perkenalan secara formal antara Peneliti, Subjek, dan Terapis. 

2. Peneliti menjelaskan gambaran singkat tentang CBT, tujuan CBT, dan 

durasi dari sesi CBT yang akan dilakukan.  

a. CBT merupakan suatu terapi yang membantu individu mengevaluasi 

kembali persepsi, keyakinan, cara berfikir, dan perilaku yang tidak adaptif 

yang disebabkan oleh masalah yang dihadapinya. 

b. Tujuan utama CBT adalah : 

1. Membangkitkan pikiran -pikiran negatif/ berbahaya, dialog internal atau 

bicara sendiri (self-talk), dan interpretasi terhadap kejadian kejadian 

yang dialami. Pikiran pikiran negatif tersebut muncul secara otomatis, 

sering diluar kesadaran pasien, apabila menghadapi situasi stres atau 

• Peneliti dan Subjek 

sepakat mengenai tujuan 

dan prosedur terapi yang 

akan dilakukan. 

• Peneliti menjelaskan 

informed consent. 
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mengingat kejadian penting masa lalu. Distorsi kognitif tersebut perilaku 

maladaptif yang menambah berat masalahnya. 

2. Terapis bersama klien mengumpulkan bukti yang mendukung atau 

menyanggah interpretasi yang telah diambil. Oleh karena pikiran 

otomatis sering didasarkan atas kesalahan logika, maka program CBT 

diarahkan untuk membantu pasien mengenali dan mengubah distorsi 

kognitif. Pasien dilatih mengenali pikirannya, dan mendorong untuk 

menggunakan ketrampilan, menginterpretasikan secara lebih rasional 

terhadap struktur kognitif yang maladaptif. 

3. Menyusun desain eksperimen (pekerjaan rumah) untuk menguji validitas 

interpretasi dan menjaring data tambahan untuk diskusi di dalam proses 

terapi. 

c. Durasi CBT yang dilakukan adalah 60 menit selama 6 sesi pertemuan 

dengan dua kali pertemuan selama seminggu. 

3. Peneliti meminta Subjek untuk menandatangani ketika Subjek telah 
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menyetujui dan memahami gambaran terapi yang akan diberikan yaitu 

sebanyak 6 sesi dengan masing-masing berdurasi 60 menit dan 

sebanyak 2 kali pertemuan perminggu. 

Fokus Masalah 

(40 menit) 

 

 

1. Terapis menciptakan hubungan baik dengan klien, saling membangun 

kepercayaan, mendengarkan apa yang menjadi perhatian klien, menggali 

pengalaman-pengalaman klien dan merespon isi, perasaan dan arti dari apa 

yang dibicarakan klien. ( Building rapport ) 

2. Mengidentifikasi permasalahan 

3. Memformulasikan permasalahan subyek, yaitu didefinisikan lebih 

operasional untuk mengetahui : 

A. Pada situasi apa saja subyek merasakan fobia ketinggian ? 

B. Berapakah frekuensi fobia ketinggian anda sering muncul ? 

C. Durasinya berapa lama ? 

D. Sejak kapan fobia ketinggian anda mulai muncul ? 

E. Pikiran apa saja yang muncul mengenai fobia Anda tersebut ? 

• Terapis membangun rasa 

kepercayaan subjek 

• Terapis paham akan 

fokus permasalahan 

yang dialami oleh Subjek. 
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F. Bagaimana perasaan anda saat fobia ketinggian anda muncul ? 

G. Kurang lebih berapa kali intensitas fobia ketinggian anda sering muncul ? 

H. Keluhan apa saja yang anda rlasakan selama anda memiliki fobia 

ketinggian? Kalau ada, tolong anda ceritakan! 

I. Apakah harapan anda dalam mengikuti terapi ini? 

4. Menyepakati target terapi. 

Penutup 

(10 menit) 

 

1. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“ Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan sesi ini?” 

“Bagaimana kesan Anda terhadap sesi ini?” 

2. Terapis mengapresiasi usaha Subjek pada sesi ini 

" Terima kasih atas usaha anda pada sesi pertama ini " 

Terapis menutup sesi dan mengingatkan jadwal sesi berikutnya. 

" Sesi pertama telah selesai dan berjalan dengan baik, Jadwal sesi 

selanjutnya adalah tiga hari setelah ini " 
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Sesi 2 : Menangkap pikiran ABC ( Activating event- Belief-Consequences) dari perasaan, fisiologis dan perilaku 
( 60 menit) 

Pembukaan 

(10 menit )  

1. Terapis membuka sesi dengan menanyakan kabar Subjek selama 

seminggu terakhir terutama berkaitan dengan permasalahan fobia 

ketinggiannya.  

 a. Bagaimana kabar Anda hari ini ? 

 b. Bagaimana perkembangan selama seminggu dengan terakhir fobia    

ketinggian yang anda miliki ?  

2. Terapis menjelaskan gambaran singkat sesi kedua. 

"Pada sesi kedua ini terapis akan menangkap pikiran dari ABC yang terdiri 

atas perasaan, fisiologis dan perilaku subyek dikarenakan fobia ketinggian 

yang dimiliki subyek. 

• Mengetahui 

perkembangan Subjek 

setelah melalui sesi 

pertama. 

• Mengetahui pola pikir 

Subjek. 

• Subjek paham akan sesi 

yang akan diterima. 

Fokus Masalah 

(40 menit) 

 Terapis akan bertanya dan memberikan formulir kepada subyek : ( form 1 ) 

( terapis memberikan form dan subyek dipersilahkan mengisi form ) 

3. Ceritakan pengalaman pertama kali anda saat mengalami fobia 

• Menggali pengalaman   

masa lalu subjek 

berkaitan dengan fobia 
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ketinggian! 

4. Ceritakan emosi-emosi apa saja yang menyertai Anda saat mengingat 

pengalaman-pengalaman tersebut! 

5. Gambarkan dengan jelas sensasi tubuh apa yang Anda rasakan saat 

mengalami dan mengingat hal tersebut? 

a) Jelaskan memori-memori apa saja yang muncul terkait dengan masalah 

atau pengalaman itu! 

b) Apakah anda mengerti bahwa terdapat konsekuensi dari fobia ketinggian 

yang anda miliki? Kalau anda mengerti bahwa terdapat konsekensi dari 

fobia ketinggian yang anda miliki, tolong anda sebutkan konsekuensi apa 

saja yang anda dapatkan dari fobia ketinggian yang anda miliki tersebut! 

c) Strategi apa saja yang telah Anda lakukan selama ini untuk merespon 

pikiran atau perasaan saat fobia ketinggian Anda muncul? Sebutkan 

strategi yang positif dan negatif dan apakah berhasil membuat Anda 

merasa lebih baik? 

ketinggian yang dimiliki 

subjek 

• Menjelaskan konsekuensi 

dari fobia ketinggian yang 

dimiliki subjek 
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Penutup 

( 10 menit ) 

 

 

12. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“ Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan sesi ini?” 

“Bagaimana kesan Anda terhadap sesi ini?” 

13. Terapis mengapresiasi usaha Subjek pada sesi ini 

 Terima kasih atas usaha anda pada sesi kedua ini " 

3.  Terapis menutup sesi dan mengingatkan jadwal sesi berikutnya. 

" Sesi kedua telah selesai dan berjalan dengan baik, Jadwal sesi selanjutnya 

adalah minggu depan. " 

 

 

 

 

Sesi 3 : Mengidentifikasi Irrational Thought and Belief ( 60 menit ) 

Pembukaan 

( 10 menit ) 

1. Terapis membuka sesi dengan menanyakan kabar subjek seminggu  

terakhir terutama terkait dengan dengan permasalahan fobia 

ketinggiannya. 

 a. Bagaimana kabar Anda hari ini ? 

 b..Bagaimana perkembangan selama seminggu dengan terakhir fobia       

ketinggian yang anda miliki ? 

• Mengetahui 

perkembangan Subjek 

setelah sesi kedua 

• Subjek paham akan sesi 

yang akan diterima. 
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2. Terapis menjelaskan gambaran singkat sesi ketiga. 

" Pada sesi ketiga terapis akan mengidentifikasi irrational thought and belief  

dikarenakan fobia ketinggian yang dimiliki subyek " 

Fokus Masalah 

(40 menit) 

Pada tahap ini, terapis akan : ( isi form 2 ) 

 ( terapis memberikan form dan subyek dipersilahkan mengisi form ) 

a. Mengenalkan tentang rantai pikiran. 

b. Mengenalkan tentang irrational belief. 

c. Memvalidasi pikiran, rasional dan irasional. 

 

• Subyek akan mengerti rantai 

pikiran,irrational belief, dan 

memvalidasikan pikiran 

rasional dan irasional  

subjek yang disebabkan 

oleh fobia ketinggiannya 

 

Penutup 

( 10 menit) 

1. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“ Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan sesi ini?” 

“Bagaimana kesan Anda terhadap sesi ini?” 

2. Terapis mengapresiasi usaha Subjek pada sesi ini. 

 Terima kasih atas usaha anda pada sesi ketiga ini " 

3. Terapis menutup sesi dan mengingatkan jadwal sesi berikutnya. 
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" Sesi ketiga telah selesai dan berjalan dengan baik, Jadwal sesi selanjutnya 

adalah tiga hari setelah ini " 

Sesi 4 : Memahami Alternative Thought ( 60 menit ) 

 

Pembukaan 

( 10 menit ) 

1. Terapis menanyakan kabar Subjek selama seminggu terakhir terutama 

terkait dengan fobia ketinggian subjek. 

 a. Bagaimana kabar Anda hari ini ? 

 b..Bagaimana perkembangan selama seminggu dengan terakhir fobia       

ketinggian yang anda miliki ? 

2. Terapis menjelaskan secara singkat tentang sesi keempat yang akan 

diberikan. 

"Terapis dan subyek akan bersama-sama memahami alternative 

thought" 

• Mengetahui 

perkembangan Subjek 

setelah melalui sesi 

ketiga 

• Mengetahui dampak dari 

tiga sesi sebelumnya 

terhadap Subjek. 

• Subjek paham mengenai 

sesi yang akan dilakukan. 

Fokus Masalah 

( 40 menit) 

Pada tahap ini terapis akan menjelaskan pengertian alternative thought 

kemudian terapis bersama subyek akan bersama-sama memahami 

alternatife thought.(isi list serta memberikan form PR) (terapis 

f. Subyek paham akan 

alternative thought. 

g. Subyek mengerti akan PR 
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memberikan list dan PR kemudian subyek dipersilahkan mengisi list, 

sedangkan PR diberikan kepada subyek). 

yang diberikan oleh terapis. 

 

Penutup 

( 10 menit ) 

d. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“ Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan sesi ini?” 

“Bagaimana kesan Anda terhadap sesi ini?” 

e. Terapis mengapresiasi usaha Subjek pada sesi ini 

 Terima kasih atas usaha anda pada sesi keempat ini " 

3. Terapis menutup sesi dan mengingatkan jadwal sesi berikutnya. 

" Sesi keempat telah selesai dan berjalan dengan baik, Jadwal sesi 

selanjutnya adalah minggu depan. " 

 

Sesi 5 : Mempraktikkan di setting nyata ( 60 menit ) 

 

Pembukaan 

( 10 menit ) 

1. Terapis menanyakan kabar Subjek selama seminggu terakhir terutama 

terkait dengan fobia ketinggiannya.  

 a. Bagaimana kabar Anda hari ini ? 

 b..Bagaimana perkembangan selama seminggu dengan terakhir fobia       

• Mengetahui 

perkembangan Subjek 

setelah melalui sesi 

keempat. 
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ketinggian yang anda miliki ? 

2. Terapis menjelaskan secara singkat tentang sesi kelima yang akan 

diberikan. 

"Pada sesi ini terapis akan memberikan contoh praktik ketinggian di 

kehidupan nyata." 

• Mengetahui dampak dari 

empat sesi sebelumnya 

terhadap Subjek. 

• Subjek paham mengenai 

sesi yang akan dilakukan. 

Penyusunan 

Tujuan 

( 40 menit ) 

Terapis akan langsung memberikan dan menjelaskan kepada subyek 

tentang praktik di kehidupan nyata kemudian menuju tempat ketinggian yang 

telah disepakati subyek dan terapis, 

e.  Subyek akan langsung 

memahami proses 

langsung CBT yang akan 

dilakukan di setting nyata. 

 

 

A. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti 5 sesi selama ini?” 

“Bagaimana perkembangan terhadap harga diri Anda setelah mengikuti 

5 sesi ini?” 

“Apakah sejauh ini harapanmu terhadap keseluruhan sesi dapat 

direalisasikan?” 
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B. Terapis mengapresiasi usaha dan kerjasama Subjek selama intervensi 

diberikan. 

 Terima kasih atas usaha anda pada sesi kelima ini " 

3. Terapis menutup sesi dan mengingatkan jadwal sesi berikutnya. 

" Sesi kelima telah selesai dan berjalan dengan baik, Jadwal sesi 

selanjutnya adalah tiga hari setelah ini. " 

Sesi 6 : Evaluasi ( 60 menit ) 

 

Pembukaan 

( 10 menit ) 

1. Terapis menanyakan kabar Subjek selama seminggu terakhir terutama 

terkait dengan fobia ketinggiannya. 

 a. Bagaimana kabar Anda hari ini ? 

 b..Bagaimana perkembangan selama seminggu dengan terakhir fobia       

ketinggian yang anda miliki ? 

2. Terapis menjelaskan secara singkat tentang sesi keenam yang akan 

diberikan. 

"Terapis akan membahas praktek pada sesi kemarin yang telah dilakukan 

• Mengetahui 

perkembangan Subjek 

setelah melalui sesi 

kelima. 

• Mengetahui dampak dari 

lima sesi sebelumnya 

terhadap Subjek. 

• Subjek paham mengenai 
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subyek" sesi yang akan dilakukan. 

Penyusunan 

Tujuan 

( 40 menit ) 

Terapis akan membahas praktek yang kemarin telah diberikan kepada 

subyek dan mengevaluasi serta dibahas kembali. 

 

f. Subyek paham dengan 

praktek yang telah 

dikerjakan. 

 

Penutupan 

( 10 menit ) 

1. Terapis mengajukan pertanyaan pada Subjek : 

“Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti 6 sesi selama ini?” 

 “Apakah sejauh ini harapanmu terhadap keseluruhan sesi dapat 

direalisasikan?” 

2. Terapis mengapresiasi usaha dan kerjasama Subjek selama intervensi. 

 Terima kasih atas usaha anda pada seluruh sesi yang telah diberikan. 

3. Terapis menutup keseluruhan sesi. 

" Sesi keenam telah selesai dan berjalan dengan baik, Terima kasih. 
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LAMPIRAN 7 
 

FORMULIR-FORMULIR MODUL 
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(FORM 2.1) 

DAFTAR SITUASI KETINGGIAN YANG ANDA TAKUTI : 
 

 

Diisi dari yang paling anda rasa paling berbahaya berada di tempat ketinggian hingga 

tidak berbahaya berada di ketinggian. 

 

No Daftar Ketinggian Skala 1-10 

1 Outbond 10 

2 Flying Fox 10 

3 Roller Coaster atau wahana lain 9 

4 Melihat ke bawah mall 9 

5 Menaiki tangga bambu atau besi 9 

6 Duduk di bukit 9 

7 Menaiki lift tembus pandang 9 

8 Duduk di bukit 9 

9 Melihat keluar jendela pesawat 8 

10 Menaiki kereta api melewati rel tinggi 8 
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(FORM 2.2) 

KERTAS KERJA  

 

 
Situasi 

Konsekuensi  
Pikiran Emosi Fisik Perilaku 

Outbond Cemas, 
Tegang 

Pucat Tidak ikut  Takut ada 
aktivitas di 
ketinggian 

 Takut jatuh dan 
terluka  

 Takut ketahuan 
kalau fobia 
ketinggian 

Flying Fox Takut Gemetar Segera pergi Takut jatuh dan 
terluka 

Roller Coaster 
/ Wahana lain 

Takut deg-degan  menutup mata  Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut rusak 

Melihat ke 
bawah mall 

Takut, cemas Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Segera pergi  Takut jatuh dan 
terluka 

 Ingat orang 
pernah jatuh dari 
balkon 

Naik tangga 
bambu / besi 

Takut Gemetar, 
deg-degan, 

keringat 
dingin, jantung 

berdegup 
kencang 

Menutup mata  Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut rusak 

Mendaki 
gunung 

Takut, cemas Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Segera pergi  Takut jatuh dan 
terluka 

Naik lift 
tembus 
pandang 

Cemas, takut Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Segera pergi, 
menutup mata 

 Takut lift rusak 

 Takut lift jatuh 
dan terluka 

Melihat keluar 
jendela di 
pesawat 

Panik Deg-degan, 
keringat dingin 

Menutup mata 
Menutup tirai 

 Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut mati 

Duduk di bukit Panik  sesak nafas, 
batuk-batuk 

Segera turun  Takut sesak 
nafas parah 

 Takut jatuh dan 
terluka 

Naik kereta 
melewati rel 
tinggi 

Panik sesak nafas, 
batuk-batuk 

Segera turun  Takut jatuh 

 Takut mati 
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FORM 3 

 

Situasi 
Pikiran ( Rantai Pikiran ) A-B-C 

( Terapis Probling ) 
Validasi 

Rasional/Irasional 
Outbond  Takut ada aktivitas di ketinggian 

 Takut ketahuan kalau punya fobia 
ketinggian 

 Takut image rusak 

Irasional 

Flying Fox  Takut jatuh 

 Takut mati 

 Takut rusak  

Rasional 

Roller Coaster / 
Wahana lain 

 Takut jatuh 

 Takut mati 

 Takut rusak  

Rasional 

Melihat ke bawah 
mall 

 Takut jatuh 

 Takut ada gambaran peristiwa 
orang jatuh dari balkon 

Irasional 

Naik tangga bambu / 
besi 

 Takut jatuh (takut oleng) 

 Takut rubuh 

 Takut terluka 

Rasional 

Mendaki gunung  Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati  

Irasional 

Naik lift tembus 
pandang 

 Takut liftnya rusak 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati 

Irasional 

Melihat keluar 
jendela di pesawat 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati 

Irasional 

Duduk di bukit  Takut sesak nafas 

 Takut jatuh 

Irasional 

Naik kereta melewati 
rel tinggi 

 Takut jatuh 

 Takut rusak  

 Takut mati 

Irasional 
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FORM 4  

PENGALAMAN SUBYEK 

 
Situasi 

 
Pikiran Irasional 

Konsekuensi  
Pikiran Alternatif 

Konsekuensi 
Lanjut Fisik Emosi Perilaku 

Outbond  Takut ada aktivitas di 
ketinggian 

 Takut ketahuan 
punya fobia 
ketinggian 

 Takut image rusak 

 Takut jatuh dan 
terluka  

Pucat Cemas, 
Tegang 

Tidak ikut 
pura-pura 

sakit 

Dipastikan aman 
dulu 

Mau mencoba ikut 
outbond 

Flying Fox  Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut mati 

 Takut rusak  

Gemetar Takut Segera pergi 
dari wahana 

Dipastikan aman 
dulu 

Mau mencoba 

Roller Coaster / 
Wahana lain 

 Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut mati 

 Takut rusak  

deg-degan  Takut Segera pergi 
dari wahana 

Dipastikan aman 
dulu 

Mau mencoba 

Melihat ke bawah 
mall 

 Takut jatuh dan 
terluka 

 Takut ada gambaran 
peristiwa orang 
jatuh dari balkon 

Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Takut, cemas Menghindari 
ke mall 

 

 Situasinya 
aman 

 Banyak orang 
tidak apa-apa 

 Bangunan 
kokoh 

 Ada pegangan / 

Mencoba ke mall 
dan naik ke lantai 
dua 
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pembatas yang 
kuat 

Naik tangga bambu / 
besi 

 Takut jatuh (takut 
oleng) 

 Takut rubuh 

 Takut terluka 

Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin, 
jantung berdegup 

kencang 

Takut Menutup 
mata 

Tangganya kokoh 
 

Mau mencoba 

Mendaki gunung  Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati  

Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Takut, cemas Segera pergi  Dipastikan 
aman 

Mau mencoba 

Naik lift tembus 
pandang 

 Takut liftnya rusak 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati 

Gemetar, 
deg-degan, 

keringat dingin 

Cemas, takut Segera 
pergi, 

menutup 
mata 

 Liftnya 
dipastikan 
aman 

 Liftnya kokoh 

Mau mencoba 

Melihat keluar 
jendela di pesawat 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut mati 

Deg-degan, 
keringat dingin 

Panik Menutup 
mata 

Menutup 
tirai 

Sudah dipastikan 
aman 

Mau mencoba 

Duduk di bukit  Takut sesak nafas 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

sesak nafas, 
batuk-batuk 

Panik  Segera turun Dibikin tenang Mencoba naik 
bukit 

Naik kereta 
melewati rel tinggi 

 Takut jatuh 

 Takut terluka 

 Takut rusak  

 Takut mati 

sesak nafas, 
batuk-batuk 

Panik Segera turun Sudah dipastikan 
aman 

Mencoba lebih 
lama menikmati 
naik kereta 
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LAMPIRAN 8 

(SIPP) 
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