
 

 

PETUNJUK PENGISIAN  
 

1. Bacalah pernyataan skala dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-

jujurnya. 

2. Pilihlah salah satu pernyataan yang Anda anggap paling sesuai 

dengan diri Anda . 

Adapun pilihan 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 

3. Apabila Anda ingin mengganti jawaban pilihan, maka coretlah 

pilihan pertamakemudian beri tanda silang pada pilihan Anda yang 

benar. 

Contoh  

SS S TS STS 

X   X 

 

4. Jawablah semua pernyataan ini tanpa ada yang terlewatkan, oleh 

karena itu periksalah kembali dengan teliti apabila Anda telah 

menyelesaikan. 

 

SELAMAT  BEKER JA DAN T ER I MAKASI H AT AS KER JASAMA 
ANDA 

 
 



 

 

SKALA I 
No Pernyataan  SS S TS STS 
1.  Saya merasa tidak memiliki energi 

walaupun pertandingan belum dimulai 
    

2.  Saya merasa cemas sebelum memulai 
pertandingan 

    

3.  Ketika saya memiliki banyak masalah, 
saya tidak dapat memusatkan pikiran 
untuk latihan dan pertandingan  

    

4.  Apabila saya jengkel terhadap teman satu 
tim, saya cenderung mendiamkannya 

    

5.  Saya tidak mudah lelah, walaupun dalam 
satu minggu tim saya melakukan 
pertandingan lebih dari dua kali 

    

6.  Saya tetap santai ketika akan menghadapi 
setiap pertandingan  

    

7.  Saya tidak mudah bingung walaupun 
dihadapkan berbagai masalah dalam tim 

    

8.  Saya menepati janji yang saya buat 
walaupun saya sibuk dengan kegiatan 
berlatih. 

    

9.  Saya merasa tidak nyenyak pada waktu 
tidur 

    

10.  Saya gampang marah apabila ada 
supporter mengejek penempilan saya di 
lapangan 

    

11.  Ahkir-ahkir ini saya sulit untuk 
berkonsentrasi dalam setiap pertandingan  

    

12.  Ketika saya kesal terhadap lawan, saya 
menyerang lawan tersebut dengan kata-
kata 

    

13.  Saya tidak terganggu kesehatannya 
walaupun terlalu memikirkan 
pertandingan untuk besok 

    

14.  Saya merasa aman, walaupun penonton 
mulai bertindak anarkis  

    

15.  Saya tetap dapat berkonsentrasi pada 
jadwal pertandingan yang padat 

    

16.  Saya akan tetap peduli dengan urusan 
orang lain walaupun masalah yang saya 
hadapi belum terpecahklan  

    

17.  Terkadang saya tidak bisa tidur sampai 
larut malam 

    



 

 

larut malam 
18.  Saya gampang tersinggung apabila 

seseorang mengkritik saya 
    

19.  Dalam pertandingan, saya terkadang lupa 
apa yang di instruksikan oleh pelatih 

    

20.  Saya bersikap tak acuh dengan berbagai 
persoalan dalam tim 

    

21.  Kondisi fisik saya selalu terasa sehat     
22.  Mood saya tetap baik untuk bermain 

walaupun suasana dalam tim tidak 
nyaman 

    

23.  Penampilan saya dilapangan tetap baik 
walaupun memiliki masalah dengan tim 
saya  

    

24.  Saya dengan mudah dapat menceritakan 
masalah keluarga pada teman satu tim 

    

25.  Selera makan saya menjadi hilang saat 
berpikir tentang banyaknya tekanan dari 
supporter 

    

26.  Saya merasa khawatir tidak dapat 
memenuhi berbagai tuntutan dari 
supporter atau official tim 

    

27.  Saya sering membuat kekeliruan dalam 
menerapkan strategi permainan 

    

28.  Walaupun saya yang melakukan 
kekeliruan dalam pertandingan, saya lebih 
mudah untuk menyalahkan teman satu tim 

    

29.  Selera makan saya tetap teratur walaupun 
saya merasa tertekan pada kondisi intern 
tim yang tidak menyenangkan  

    

30.  Saya tidak pernah bermimpi buruk akibat 
dari terlalu memikirkan tuntutan supporter 
agar selalu memetik kemenangan  

    

31.  Pikiran saya tetap terfokus pada 
pertandingan walaupun banyak keputusan 
wasit yang merugikan tim saya 

    

32.  Saat saya dihadapkan pada berbagai 
masalah dalam tim, saya tidak mudah 
untuk mudah mempermasalahkan orang 
lain. 

    

 
 



 

 

 
SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya dan teman satu tim saya saling 

membantu bila ada masalah 
    

2.  Saya berusaha untuk menjadi atlet yang 
selalu dipuja-puja oleh para penggemar 

    

3.  Saya berusaha meluangkan waktu untuk 
berbicara dengan teman satu tim 

    

4.  Saya senang berpergian dengan satu tim     
5.  Ketika saya memiliki masalah dengan 

teman, saya berusaha mengajak dia untuk 
membicarakan secara baik-baik 

    

6.  Saya tidak suka untuk bekerjasama 
dengan teman yang baru saya kenal 

    

7.  Saya merasa tidak ada yang perlu dicontoh 
dari penampilan atlet-atlet lain 

    

8.  Saya enggan untuk membicarakan tentang 
kehidupan saya kepada teman satu tim 

    

9.  Saya lebih senang berkumpul dengan 
teman yang tidak satu tim 

    

10.  Saya merasa tidak senang dalam aktivitas 
berdiskusi dengan orang yang belum lama 
saya kenal 

    

11.  Saya tipe orang yang lebih suka bekerja 
dalam satu tim dari pada sendiri 

    

12.  Saya berusaha untuk menyatukan 
beberapa ide dengan teman satu tim 

    

13.  Saya senang mendiskusikan tentang 
berbagai pengetahuan dengan teman satu 
tim 

    

14.  Apabila ada waktu luang, saya mengajak 
teman satu tim untuk makan bersama 

    

15.  Saya tipe orang yang udah diajak 
berdiskusi tentang perbedaan prinsip 

    

16.  Saya merasa pertemanan dalam tim tidak 
ada gunanya 

    

17.  Dalam hal penampilan, saya menghindari 
berpenampilan seperti artis-artis top dunia 

    

18.  Saya sulit menerima masukan dari para 
pengemar saya 

    



 

 

19.  Pada saat waktu luang, saya lebih senang 
menyendiri dari pada berpergian bersama-
sama 

    

20.  Di dalam keluarga, saya merupakan tipe 
orang yang tidak peduli dengan pendapat 
anggota keluarga yang lain 

    

21.  Saya senang bekerja sama dengan tim 
dalam menyelesaikan masalah intern 

    

22.  Saya berusaha untuk menjadi pesepakbola 
yang selalu dikenang oleh para penggemar  

    

23.  Saya meminta pendapat kepada teman-
teman di luar tim tentang kekurangan saya 
dalam pertandingan 

    

24.  Saya meluangkan waktu untuk pergi 
makan dengan keluarga teman satu tim   

    

25.  Ketika saya dihadapkan pada perbedaan 
pendapat dengan orang lain, saya berusaha 
untuk menerima gagasan-gagasan tersebut  

    

26.  Saya merupakan tipe orang yang egois 
dalam sebuah tim 

    

27.  Menurut saya, menjadi diri sendiri lebih 
baik dari pada hanya meniru-niru  

    

28.  Setelah melakukan pertandingan dan 
latihan, saya segera meninggalkan teman-
teman satu tim 

    

29.  Saya lebih suka mengisi waktu luang saya 
dengan berpergian sendiri.   

    

30.  Saya tidak senang apabila ada seseorang 
yang memaksakan suatu gagasan kepada 
saya 
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