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PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
Tanggal Pengisian : ......................................... 
Kelas : ......................................... 
SMA : ......................................... 

 
Skala ini terbagi menjadi dua, yaitu skala I dan skala II. Petunjuk 

pengisian skala ini adalah sebagai berikut : 

1. Baca dan pahami pernyataan-pernyataan pada skala tersebut. 

2. Pilihlah satu (1) dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia yang paling 

sesuai dengan diri anda. 

3. Berilah tanda √ pada kolom pilihan jawaban anda. Adapun pilihan jawaban 

yang disediakan adalah : 

SS  : bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan keadaan anda. 

S  : bila pertanyaan SESUAI dengan keadaan anda. 

TS  : bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan keadaan anda. 

STS  : bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan keadaan anda. 

4. Apabila anda ingin mengubah jawaban, anda dapat memberikan tanda dua 

garis mendatar (=) pada jawaban awal anda, kemudian anda dapat 

menggantinya dengan jawaban yang lebih sesuai dengan diri anda. Contoh : 

SS S TS STS 

√  √  

5. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban yang anda berikan adalah benar 

sejauh hal itu sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Saya 

menjamin kerahasiaan seluruh informasi anda. 

6. Bila anda telah selesai mengerjakan, saya mohon kesediaan anda untuk 

memeriksa kembali agar tidak ada pernyataan yang terlewati. 

Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang anda 

berikan. 

 

☺ SELAMAT MENGERJAKAN ☺ 
 
 



SKALA BAGIAN I 
 

PILIHAN JAWABAN NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya tertarik untuk ikut Ujian 

Nasional Kejar Paket C jika saya 
tidak lulus 

    

2 Saya percaya bahwa jika ikut Ujian 
Nasional Kejar Paket C dapat 
mempercepat proses kelulusan saya 

    

3 Saya tidak tertarik ikut Ujian 
Nasional Kejar Paket C karena 
ijazahnya meragukan 

    

4 Saya ingin ikut Ujian Nasional Kejar 
Paket C karena ingin cepat lulus 

    

5 Saya tidak ingin lulus instant 
meskipun ada Ujian Nasional Kejar 
Paket C 

    

6 Saya kurang yakin bisa mencapai 
cita-cita saya dengan mengikuti 
Ujian Nasional Kejar Paket C 

    

7 Saya yakin jika ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C saya pasti lulus 

    

8 Saya lebih baik mengulang satu 
tahun daripada ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C 

    

9 Saya yakin mutu lulusan Ujian 
Nasional Kejar Paket C dengan Ujian 
Nasional sekolah sama 

    

10 Sejak awal saya memiliki keinginan 
ikut Ujian Nasional Kejar Paket C 
jika tidak lulus 

    

11 Saya tidak ingin ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C karena bisa merugikan 
masa depan saya 

    



PILIHAN JAWABAN NO PERNYATAAN SS S TS STS 
12 Saya tertarik ikut Ujian Nasional 

Kejar Paket C karena 
mempersingkat waktu kelulusan 

    

13 Saya tidak yakin jika ikut Ujian 
Nasional Kejar Paket C saya pasti 
lulus 

    

14 Saya tidak tertarik ikut Ujian Nasioal 
Kejar Paket C meskipun banyak 
teman-teman saya yang ikut 

    

15 Saya yakin dengan ikut Ujian 
Nasional Kejar Paket C saya bisa 
cepat meraih cita-cita 

    

16 Saya tidak yakin dengan mutu 
lulusan Ujian Kejar Paket C 

    

17 Saya ingin ikut Ujian Nasional Kejar 
Paket C karena ijazahnya bisa 
dipakai 

    

18 Saya lebih tertarik ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C daripada harus 
mengulang satu tahun 

    

19 Meski tidak lulus saya tidak ingin ikut 
Ujian Nasional Kejar Paket C 

    

20 Saya ingin ikut Ujian Nasional Kejar 
Paket C agar cepat lulus 

    

21 Saya tidak ingin ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C karena ingin 
mengulang satu tahun 

    

22 Saya tidak tertarik ikut Ujian Nasional 
Kejar Paket C karena saya yakin 
saya pasti lulus 

    

23 Saya tertarik ikut Ujian Nasional Kejar 
Paket C karena ijazahnya diakui 

    

24 Saya yakin jika mengulang satu     



PILIHAN JAWABAN NO PERNYATAAN SS S TS STS 
tahun di sekolah hanya buang-
buang waktu 

 
 

SKALA BAGIAN II 
 

PILIHAN JAWABAN NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu yakin dalam mengambil 

keputusan 
    

2 Saya selalu aktif dalam kegiatan 
remaja di lingkungan rumah 

    

3 Saya malu memulai pembicaraan 
dengan orang yang tidak saya 
kenal 

    

4 Saya bisa menerima kekalahan 
dengan lapang dada 

    

5 Saya ragu-ragu dengan tindakan 
yang saya ambil 

    

6 Apabila ada masalah saya tidak 
tahu harus berbuat apa 

    

7 Saya bersedia dan dapat 
mempertanggungjawabkan semua 
perbuatan saya 

    

8 Saya tidak pernah bisa menerima 
kekalahan dan selalu ingin menang 

    

9 Dengan semangat tinggi saya yakin 
dapat meraih cita-cita 

    

10 Saya yakin bahwa banyak orang 
menyukai saya 

    

11 Saya sulit bergaul dengan teman-     



PILIHAN JAWABAN NO PERNYATAAN SS S TS STS 
teman sebaya 

12 Apabila ada masalah saya segera 
mencari jalan keluar 

    

13 Saya takut menghadapi masa 
depan saya 

    

14 Apabila dimintai pendapat dalam 
rapat saya sulit berbicara karena 
takut salah 

    

15 Setiap tugas yang diberikan oleh 
guru pasti selalu bisa saya kerjakan 

    

16 Saya tidak berani menerima resiko 
dari perbuatan yang saya lakukan 

    

17 Saya selalu mengakui kesalahan 
yang saya buat 

    

18 Saya yakin dengan masa depan 
saya 

    

19 Saya kurang bersemangat jika 
menghadapi masalah 

    

20 Saya tidak malu untuk memulai 
pembicaraan dengan orang yang 
tidak saya kenal 

    

21 Saya cenderung memungkiri 
kesalahan diri 

    

22 Saya selalu merasa kesulitan ketika 
menghadapi masalah 

    

23 Saat menghadiri pertemuan atau 
rapat baik di rumah maupun sekolah 
saya selalu mengemukakan 
pendapat 

    

24 Jika ditunjuk guru untuk maju ke 
depan saya selalu merasa malu 

    

 


	skrip.pdf
	Latar Belakang Masalah
	TINJAUAN TEORI
	Minat Siswa Kelas XII SMA Mengikuti Ujian Nasional Kejar Pak
	Kepercayaan Diri
	Hipotesis



	logo: 


