
NOMOR 

TEMPAT TINGGAL 

:  

: Bersama Keluarga atau Rumah Kos (coret salah satu) 

 

PENDAHULUAN 

Pada halaman berikut ini terdapat skala yang berisi beberapa kalimat dan kamu diminta 

untuk memberikan satu jawaban atas kalimat-kalimat tersebut. Sebelum menjawab ada 

beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu : 

1. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, kamu diminta untuk menjawab 

secara jujur sesuai dengan apa yang kamu rasakan. 

2. Tugas ini tidak ada hubungan dengan nilai di sekolah, sehingga kamu tidak perlu 

merasa takut dalam menjawab. 

3. Tugasmu adalah memberi tanda silang (X) pada jawaban yang kamu pilih. 

4. Jika ingin mengubah jawaban, maka kamu dapat memberikan tanda sama dengan (=) 

pada jawaban tersebut dan kamu dapat memilih jawaban lain. 

Contoh : 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Menurut saya hubungan saya 

dengan kakak saya sangat 
dekat. 

X  X  

 
5. Jika telah selesai, diharapkan kamu memeriksa kembali sehingga tidak ada nomor yang 

terlewatkan. 

PETUNJUK MENGERJAKAN 

Baca dan pahami baik-baik pernyataan ini. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia 

dengan memberi tanda silang ( X ) : 

SS = apabila pernyataan tersebut Sangat Setuju.  

S = apabila pernyataan tersebut Setuju. 

TS = apabila pernyataan tersebut Tidak Setuju. 

STS = apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju 

 

Selamat Mengerjakan dan Terima Kasih. 



NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Menurut saya, ortu memberikan perhatian ketika saya 

sedang belajar 

    

2. Menurut saya, ortu  marah dan menghukum saya bila saya 

mendapatkan nilai jelek. 

    

3. Menurut saya, ortu menunjang kegiatan-kegiatan yang 

saya lakukan disekolah maupun diluar sekolah. 

    

4. Menurut saya, ortu tidak pernah mempercayai saya dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

    

5. Menurut saya, bahan-bahan bacaan yang dibelikan oleh 

ortu bemacam-macam. 

    

6. Menurut saya, ortu tidak mau membelikan keperluan-

keperluan untuk sekolah. 

    

7. Menurut saya, ortu banyak memberikan nasehat mengenai 

pentingnya pendidikan. 

    

8. Menurut saya, ortu marah bila saya banyak bertanya.     

9. Saya merasa senang karena ortu memberikan 

kepeduliannya ketika saya mengalami kegagalan 

    

10. Saya merasa jengkel karena ortu terlalu menekan dan 

memaksa saya untuk menyelesaikan tugas. 

    

11. Saya senang karena sesuatu yang saya lakukan dan 

hasilkan dihargai oleh ortu. 

    

12. Ortu tidak pernah mengajak saya berdiskusi sehingga 

membuat saya merasa tidak berharga dalam keluarga. 

    

13. Saya merasa senang dengan fasilitas-fasilitas yang saya 

miliki dirumah sehingga membuat saya mampu berkreasi. 

    

14. Saya merasa sedih, karena ortu membatasi uang jajan 

saya. 

    



 PERNYATAAN SS S TS STS 

15. Nasehat dan saran yang diberikan orang tua membuat 

saya tidak takut mengalami kegagalan. 

    

16. Saya merasa jengkel karena setiap kali saya bertanya 

tentang sesuatu yang saya tidak mengerti kakak tidak mau 

menjawab. 

    

17. Menurut saya, ortu lebih mempedulikan kepentingan saya 

dari pada kepentingannya sendiri. 

    

18. Menurut saya, ortu keberatan bila saya meminta uang 

untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan. 

    

19. Menurut saya, ortu mendorong saya untuk selalu mandiri 

dalam bekerja. 

    

20. Ortu mengawasi dan membatasi kegiatan-kegiatan saya, 

sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dalam 

berkreasi 

    

21. Menurut saya, fasilitas-fasilitas yang disediakan ortu 

dirumah menunjang kegiatan sekolah saya. 

    

22. Saya merasa jengkel karena apapun keputusan ortu tidak 

boleh dibantah. 

    

23. Menurut saya, ortu mengarahkan saya untuk mengambil 

keputusan sendiri.  

    

24. Saya merasa sedih karena ortu tidak pernah memberi 

saran yang berguna ketika saya sedang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan tugas sekolah 

    

25. Saya bangga memiliki keluarga yang bisa meluangkan 

waktu untuk mendengarkan keluhan anak-anaknya. 

    

26. Saya bangga memiliki keluarga yang bersedia 

membelikan apa saja yang saya perlukan untuk 

mengembangkan hobi saya 
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