
 

 

 

 

 

 

 

 

 LAMPIRAN A 

SKALA PENELITIAN 

A-1 DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA 

A-2 MINAT MENJADI BINTARA TNI-AD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No   : 

Nama  : 

Umur  : 

Domisili : 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN 

 

1. Bacalah pernyatan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian jawablah 

pernyataan itu sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. 

2. Angket ini bukan suatu tes, jadi semua jawaban benar dan dapat diterima. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan yang  tersedia yang sesuai 

dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda silang (X) pada pilihan 

jawaban. Adapun alternatif jawaban tersebut adalah : 

a. SS  (Sangat Sesuai) 

b. S  (Sesuai) 

c. TS  ( Tidak Sesuai) 

d. STS  (Sangat Tidak Sesuai) 

4. Jika anda keliru memberikan jawaban anda, maka beri tanda sama dengan 

(=) pada jawaban anda yang keliru, kemudian anda memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang sesuai dengan anda, seperti pada contoh di bawah 

ini : 

SS  S  TS  STS 

5. Usahakan agar tidak ada yang terlewatkan, oleh karena itu periksalah 

kembali pernyataan tersebut. 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 

 

 

 



Skala Dukungan Sosial Keluarga 
Nomor Item Jenis 

Favorable Unfavorable 
Total 

Dukungan Emosional 1, 9, 17 5, 13, 21 6 
Dukungan Penghargaan  6, 14, 22 2, 10, 18 6 
Dukungan Instrumental 3, 11, 19 7, 15, 23 6 

Dukungan Informasional 8, 16, 24 4, 12, 20 6 
Total 15 15 24 

 

1.Dukungan Emosional 

Favorable 

1. Keluarga sering memberikan semangat kepada saya dalam menentukan 

setiap keputusan (1) 

2. Saya merasa bahagia karena keluarga menyayangi saya (9) 

3. Saya merasa bahagia karena keluarga memperhatikan cita-cita saya (17) 

 Unfavorable 

1. Ketika saya sakit, keluarga kurang peduli kepada saya (5) 

2. Keluarga jarang mau mendengarkan cerita saya (13) 

3. Keluarga sering langsung memarahi saya tanpa memberikan kesempatan 

untuk memberikan alasan apabila saya melakukan kesalahan (21) 

 

2.Dukungan Penghargaan  

Favorable 

1. Pendapat saya  dihargai oleh keluarga saya (6) 

2. Keluarga sering menerima saya dengan baik (14) 

3. Saya sering diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan saya 

dalam keluarga (22) 

 Unfavorable 

1. Keluarga jarang memberikan pujian untuk saya (2) 

2. Keluarga saya sering meremehkan saya (10) 

3. Saya merasa keluarga kurang menghargai hasil kerja keras selama ini (18) 

 

 



3.Dukungan Instrumental 

Favorable 

1. Keluarga sering memenuhi kebutuhan saya (3) 

2. Ketika saya sakit, keluarga menyediakan sarana/prasarana pengobatan untuk 

saya (11) 

3. Keluarga sering menyediakan sarana dalam menyelesaikan tugas-tugas saya 

(19) 

 Unfavorable 

1. Keluarga jarang membantu apabila saya kesulitan keuangan (7) 

2. Keluarga jarang memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya (15) 

3. Keluarga jarang meluangkan waktu untuk sekedar berkumpul bersama saya 

(23) 

 

4.Dukungan Informasional 

Favorable 

1. Keluarga memberikan penjelasan mengenai cita-cita saya (8) 

2. Keluarga memberikan informasi kepada saya tentang apa saja yang saya 

butuhkan (16) 

3. Keluarga siap memberikan nasehat yang saya butuhkan (24) 

 Unfavorable 

1. Keluarga jarang memberikan bimbingan dan nasehat ketika saya memiliki 

masalah (4) 

2. Keluarga jarang memberikan saran terhadap setiap keputusan yang saya 

ambil (12) 

3. Keluarga jarang memberi petunjuk untuk memperbaiki kesalahan saya 

apabila saya melakukan kesalahan (20) 

 

 

 

 

 



SKALA I 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Keluarga sering memberikan semangat kepada saya dalam 

menentukan setiap keputusan  

    

2. Keluarga jarang memberikan pujian untuk saya      

3. Keluarga sering memenuhi kebutuhan saya      

4. Keluarga jarang memberikan bimbingan dan nasehat ketika 

saya memiliki masalah  

    

5. Ketika saya sakit, keluarga kurang peduli kepada saya      

6. Pendapat saya  dihargai oleh keluarga saya      

7 Keluarga jarang membantu apabila saya kesulitan 

keuangan  

    

8. Keluarga memberikan penjelasan mengenai cita-cita saya      

9. Saya merasa bahagia karena keluarga menyayangi saya      

10. Keluarga saya sering meremehkan saya      

11. Ketika saya sakit, keluarga menyediakan sarana/prasarana 

pengobatan untuk saya  

    

12. Keluarga jarang memberikan saran terhadap setiap 

keputusan yang saya ambil  

    

13. Keluarga jarang mau mendengarkan cerita saya      

14. Keluarga sering menerima saya dengan baik      

15. Keluarga jarang memberikan apa yang menjadi kebutuhan 

saya  

    

16. Keluarga memberikan informasi kepada saya tentang apa 

saja yang saya butuhkan  

    

17. Saya merasa bahagia karena keluarga memperhatikan cita-

cita saya  

    

18. Saya merasa keluarga kurang menghargai hasil kerja keras 

selama ini  

 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

19. Keluarga sering menyediakan sarana dalam menyelesaikan 

tugas-tugas saya  

    

20. Keluarga jarang memberi petunjuk untuk memperbaiki 

kesalahan saya apabila saya melakukan kesalahan  

    

21. Keluarga sering langsung memarahi saya tanpa 

memberikan kesempatan untuk memberikan alasan apabila 

saya melakukan kesalahan  

    

22. Saya sering diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 

gagasan saya dalam keluarga  

    

23. Keluarga jarang meluangkan waktu untuk sekedar 

berkumpul bersama saya  

    

24. Keluarga siap memberikan nasehat yang saya butuhkan      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK MENGERJAKAN 

 

1. Bacalah pernyatan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian jawablah 

pernyataan itu sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. 

2. Angket ini bukan suatu tes, jadi semua jawaban benar dan dapat diterima. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan yang  tersedia yang sesuai 

dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda silang (X) pada pilihan 

jawaban. Adapun alternatif jawaban tersebut adalah : 

SS  (Sangat Setuju) 

S  (Setuju) 

TS  ( Tidak Setuju) 

STS  (Sangat Tidak Setuju) 

4. Jika anda keliru memberikan jawaban anda, maka beri tanda sama dengan 

(=) pada jawaban anda yang keliru, kemudian anda memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang sesuai dengan anda, seperti pada contoh di bawah 

ini : 

SS  S  TS  STS 

5. Usahakan agar tidak ada yang terlewatkan, oleh karena itu periksalah 

kembali pernyataan tersebut. 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skala Minat  Bekerja Menjadi Bintara TNI-AD 
Nomor Item Aspek 

Favorable Unfavorable 
Total 

Perhatian 1, 11, 21 2, 12, 22 6 
Ketertarikan 3, 13, 23 4, 14, 24 6 
Keinginan 5, 15, 25 6,  16, 26 6 
Keyakinan 7, 17, 27 8, 18, 28 6 
Perbuatan 9, 19, 29 10, 20, 30 6 

Total 15 15 30 
 

1. Perhatian 

Favorable 

1. Saya memperhatikan setiap informasi tentang pendaftaran Binatara TNI-AD 

(1) 

2. Saya memperhatikan kesiapan saya menjadi Bintara TNI-AD (11) 

3. Saya menaruh perhatian besar terhadap cita-cita saya menjadi Bintara TNI-

AD (21) 

Unfavorable 

1. Meskipun saya ingin menjadi Bintara TNI-AD, saya jarang memperhatikan 

perkembangan informasinya (2) 

2. Maraknya informasi yang bisa didapatkan dari mana saja tentang Bintara 

TNI-AD kurang bisa menarik perhatian saya (12) 

3. Perhatian saya kurang tertuju pada hal-hal yang berhubungan dengan 

Bintara TNI-AD (22) 

 

2. Ketertarikan 

Favorable 

1. Saya tertarik untuk menjadi Bintara TNI-AD karena untuk Bela Bangsa dan 

Negara (3) 

2. Tersedianya kesempatan bagi saya membuat saya tertarik untuk menjadi 

Bintara TNI-AD (13) 

3. Ketertarikan saya menjadi Bintara TNI-AD sangat tinggi karena 

berhubungan dengan rasa Bela Bangsa dan Negara yang dimiliki oleh 

seorang prajurit (23) 



Unfavorable 

1. Saya kurang tertarik menjadi Bintara TNI-AD karena bukan murni cita-cita 

diri saya (4) 

2. Saya kurang tertarik untuk menjadi Bintara TNI-AD karena belum tentu 

berguna bagi masa depan saya (14) 

3. Saya kurang tertarik menjadi Bintara TNI-AD karena masih ada peluang 

pekerjaan lain bagi saya (24) 

 

3. Keinginan 

Favorable 

1. Keinginan saya untuk menjadi Bintara TNI-AD membuat saya semakin 

mantap (5) 

2. Keinginan saya untuk menjadi Bintara TNI-AD sangat kuat karena sudah 

menjadi cita-cita saya sejak kecil (15) 

3. Saya memiliki keinginan kuat menjadi Bintara TNI-AD agar orang tua 

bangga terhadap apa yang saya lakukan (25) 

Unfavorable 

1. Saya tidak terlalu memiliki keinginan untuk menjadi Bintara TNI-AD (6) 

2. Saya tidak terlalu menginginkan untuk Bela Bangsa dan Negara dengan 

menjadi Bintara TNI-AD (16) 

3. Saya sama sekali tidak ingin menjadi Bintara TNI-AD karena bukan cita-

cita saya (26) 

 

4. Keyakinan 

Favorable 

1. Saya langsung mendaftarkan diri menjadi Bintara TNI-AD ketika saya lulus 

SMA karena saya merasa yakin (7) 

2. Saya yakin dengan keputusan saya untuk menjadi Bintara TNI-AD (17) 

3. Saya yakin dengan menjadi Bintara TNI-AD sangat berguna bagi Bangsa 

dan Negara (27) 

 



Unfavorable 

1. Meskipun banyak informasi tentang pendaftaran TNI-AD, saya kurang 

yakin apakah saya memiliki kemampuan untuk menjadi Bintara TNI-AD (8) 

2. Saya kurang yakin akan berhasil menjadi Bintara TNI-AD (18) 

3. Saya kurang yakin cita-cita saya untuk menjadi Bintara TNI-AD akan 

tercapai (28) 

 

5. Perbuatan 

Favorable 

1. Saya sudah mengambil formulir pendaftaran untuk menjadi Bintara TNI-AD 

(9) 

2. Saya sudah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan nomor tes untuk 

mengikuti tes  tahap I yakni tes kesehatan (19) 

3. Saya sudah mempersiapkan fisik untuk mengikuti tes kesehatan (29) 

Unfavorable 

1. Saya masih merokok meskipun saya akan mengikuti tes kesehatan (10) 

2. Saya belum menyuntik varises yang ada pada tubuh saya meskipun saya 

akan mengikuti tes kesehatan (20) 

3. Saya belum membersihkan telinga saya meskipun saya akan emngikuti tes 

kesehatan (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA II 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya memperhatikan setiap informasi tentang 

pendaftaran Binatara TNI-AD  

    

2. Meskipun saya ingin menjadi Bintara TNI-AD, saya 

jarang memperhatikan perkembangan informasinya  

    

3. Saya tertarik untuk menjadi Bintara TNI-AD karena 

untuk Bela Bangsa dan Negara  

    

4. Saya kurang tertarik menjadi Bintara TNI-AD karena 

bukan murni cita-cita diri saya  

    

5. Keinginan saya untuk menjadi Bintara TNI-AD membuat 

saya semakin mantap  

    

6. Saya tidak terlalu memiliki keinginan untuk menjadi 

Bintara TNI-AD  

    

7 Saya langsung mendaftarkan diri menjadi Bintara TNI-

AD ketika saya lulus SMA karena saya merasa yakin  

    

8. Meskipun banyak informasi tentang pendaftaran TNI-

AD, saya kurang yakin apakah saya memiliki 

kemampuan untuk menjadi Bintara TNI-AD  

    

9. Saya sudah mengambil formulir pendaftaran untuk 

menjadi Bintara TNI-AD  

    

10. Saya masih merokok meskipun saya akan mengikuti tes 

kesehatan  

    

11. Saya memperhatikan kesiapan saya menjadi Bintara 

TNI-AD  

    

12. Maraknya informasi yang bisa didapatkan dari mana saja 

tentang Bintara TNI-AD kurang bisa menarik perhatian 

saya  

    

13. Tersedianya kesempatan bagi saya membuat saya tertarik 

untuk menjadi Bintara TNI-AD  

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

14. Saya kurang tertarik untuk menjadi Bintara TNI-AD 

karena belum tentu berguna bagi masa depan saya  

    

15. Keinginan saya untuk menjadi Bintara TNI-AD sangat 

kuat karena sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil  

    

16. Saya tidak terlalu menginginkan untuk Bela Bangsa dan 

Negara dengan menjadi Bintara TNI-AD  

    

17. Saya yakin dengan keputusan saya untuk menjadi Bintara 

TNI-AD  

    

18. Saya kurang yakin akan berhasil menjadi Bintara TNI-

AD  

    

19. Saya sudah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan 

nomor tes untuk mengikuti tes  tahap I yakni tes 

kesehatan  

    

20. Saya belum menyuntik varises yang ada pada tubuh saya 

meskipun saya akan mengikuti tes kesehatan  

    

21. Saya menaruh perhatian besar terhadap cita-cita saya 

menjadi Bintara TNI-AD  

    

22. Perhatian saya kurang tertuju pada hal-hal yang 

berhubungan dengan Bintara TNI-AD  

    

23. Ketertarikan saya menjadi Bintara TNI-AD sangat tinggi 

karena berhubungan dengan rasa Bela Bangsa dan 

Negara yang dimiliki oleh seorang prajurit  

    

24. Saya kurang tertarik menjadi Bintara TNI-AD karena 

masih ada peluang pekerjaan lain bagi saya  

    

25. Saya memiliki keinginan kuat menjadi Bintara TNI-AD 

agar orang tua bangga terhadap apa yang saya lakukan 

    

26. Saya sama sekali tidak ingin menjadi Bintara TNI-AD 

karena bukan cita-cita saya  

 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

27. Saya yakin dengan menjadi Bintara TNI-AD sangat 

berguna bagi Bangsa dan Negara  

    

28. Saya kurang yakin cita-cita saya untuk menjadi Bintara 

TNI-AD akan tercapai  

    

29. Saya sudah mempersiapkan fisik untuk mengikuti tes 

kesehatan  

    

30. Saya belum membersihkan telinga saya meskipun saya 

akan emngikuti tes kesehatan  
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