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Fakultas  : 

Jurusan  : 

Angkatan    : 

Petunjuk Pengisian Skala 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini. 

2. Pilih salah satu dari 4 pilihan jawaban yang tersedia, yang paling sesuai 

dengan diri anda dengan memberi tanda √ pada tempat yang telah tersedia. 

Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah  

SS : Jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan  diri anda  
S :  Jika pernyataan tersebut SESUAI dengan diri anda  
TS : Jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri  anda  
STS : Jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri 

anda 
Contoh pengerjaan : 

No Pernyataan SS S TS STS 
 Pizza adalah makanan yang mahal harganya   √   
 

Jika Anda ingin mengganti jawaban  Anda, maka berilah tanda  =  pada tanda √ 

No Pernyataan SS S TS STS 
 Pizza adalah makanan yang mahal harganya   √   √ 
 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda sendiri. 

Apapun jawaban yang diberikan, semua dianggap benar. 

 

TERIMA KASIH  DAN SELAMAT MENGERJAKAN 
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SKALA 1 

NO. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 
1. Saya selalu mendiskusikan dengan orangtua 

apabila saya mendapatkan masalah 
    

2. Aktivitas yang saya lakukan sering mendapat 
kritikan dari orangtua  

    

3. Saya dan orangtua meluangkan waktu untuk 
bertukar pikiran mengenai masalah yang saya 
hadapi 

    

4. Saya tidak perlu menceritakan masalah yang 
saya hadapi 

    

5. Dalam menentukan jurusan saya dibimbing 
oleh orangtua 

    

6. Orangtua percaya dengan kegiatan yang saya 
lakukan 

    

7. Orangtua menasehati saya untuk melakukan 
hal-hal yang benar 

    

8. Kegiatan yang saya lakukan dianggap salah 
oleh orangtua 

    

9. Saya sering bercerita tentang semua teman 
saya kepada orangtua 

    

10. Orangtua tidak mengetahui teman-teman 
dekat saya di tempat kost 

    

11. Orangtua banyak memberi dukungan ketika 
saya menghadapi masalah 

    

12. Saya sering membantah jika orangtua 
menasehati 

    

13. Dalam berkomunikasi saya terbuka dan 
percaya dengan orangtua 

    

14. Orangtua tidak peduli dengan masalah yang 
sedang saya hadapi 

    

15. Saya akan mengutarakan jika saya tidak 
berkenan dengan pendapat orangtua 
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NO. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 
16. Saya banyak cerita tentang kegiatan yang 

saya ikuti  
    

17. Orangtua banyak memberikan waktu untuk 
mendengar keluh kesah saya 

    

18. Orangtua sering ngecek kegiatan yang saya 
ikuti 

    

19. Orangtua memberikan ajaran kepada saya 
tentang sopan santun 

    

20. Dalam menggapai harapan dan cita-cita 
orangtua tidak memberikan dukungan 

    

21. Saya sering meminta pendapat orangtua jika 
saya dihadapkan pada beberapa pilihan 

    

22. Saya tidak telp orangtua jika tidak penting 
dan mendesak 

    

23. Orangtua mengarahkan saya dalam 
melangkah 

    

24. Orangtua kurang percaya dengan pergaulan 
saya 

    

25. Saya percaya nasehat orangtua itu benar     
26. Orangtua membiarkan aktivitas yang saya 

tekuni 
    

27. Orang tua mengetahui semua kegiatan saya 
meskipun tidak berada dekat dengan saya  

    

28. Saya tidak banyak mengeluarkan pendapat 
karena orangtua juga tidak akan 
mendengarkan 

    

29. Orangtua sering menanyakan segala 
keperluan kuliah saya 

    

30. Dalam pembicaraan orangtua selalu 
mendominasi 
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SKALA 2 

NO. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 
1. Saya dapat menyelesaikan masalah yang saya 

hadapi tanpa bantuan orangtua 
    

2. Nilai jelek tidak menjadikan saya sedih     
3. Saya menentukan jadwal dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan 
    

4. Saya membutuhkan orang lain untuk dapat 
meredakan kemarahan saya 

    

5. Dalam melangkah saya meyakini bahwa saya 
melakukan sesuatu yang benar 

    

6. Saya sering ragu dengan hasil pekerjaan yang 
saya lakukan  

    

7. Saya mematuhi aturan universitas meskipun 
banyak teman saya yang melanggarnya 

    

8. Saya mengambil mata kuliah sama dengan 
yang diambil oleh teman 

    

9. Saya tidak menyerah untuk belajar jika saya 
tidak paham dengan kuliah yang saya ambil 

    

10. Sulit bagi saya untuk mengambil keputusan 
dalam menghadapi masalah yang rumit 

    

11. Saya mampu menyelesaikan tugas kuliah 
sesuai waktu yang ditentukan 

    

12. Saya lebih memilih menghabiskan waktu 
luang dengan tongkrong daripada membaca 
lagi materi yang diberikan dosen 

    

13. Teman-teman kost sering meminta pendapat 
saya untuk menyelesaikan masalahnya 

    

14. Uang saku saya habis sebelum waktunya     
15. Saya yakin dengan apa yang telah saya 

kerjakan 
    

16. Teman itu penting bagi saya untuk mencari 
solusi masalah saya 
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NO. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS
17. Pertengakaran bukanlah jalan untuk 

menyelesaikan masalah  
    

18. Saya meminta pendapat teman dalam 
membeli barang-barang kebutuhan saya 

    

19. Sesampainya dikost saya membuka lagi 
catatan yang diterangkan dosen 

    

20. Saya sering meminjam catatan jika waktu 
ujian tiba 

    

21. Teman-teman tidak dapat mempengaruhi saya 
untuk membolos kuliah 

    

22. Dalam mengerjakan ujian saya menjawab 
sebisanya saja 

    

23. Saya mempunyai cara tersendiri untuk 
menyiasati waktu belajar dengan waktu 
bermain 

    

24. Saya tidak dapat menolak ajakan teman untuk 
belanja-belanja 

    

25. Saya mampu untuk menyelesaikan kuliah 
tepat waktu 

    

26. Saya bingung jika harus menentukan mana 
yang baik untuk diri saya sendiri 

    

27. Saya memperhitungkan pengeluaran saya 
terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu 

    

28. Saya sulit memberikan  solusi untuk masalah 
yang dihadapi teman saya 

    

29. Saya cari buku diperpustakan untuk 
menunjang kuliah  

    

30. Saya sering titip absent(TA) jika saya tidak 
masuk kuliah 
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