
No. Angket : 
NIM : 
Usia : 
 
  
Petunjuk Pengisian Skala : 
 
1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut dengan teliti, kemudian 

jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan Anda. 
 
2. Skala ini bukan suatu tes, sehingga tidak ada jawaban yang salah. Semua 

jawaban Anda adalah benar apabila diisi sesuai dengan keadaan Anda. 
 
3. Jawablah semua pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 
 
4. Warung makan yang dimaksud dalam skala ini adalah warung makan 

yang menyediakan ayam goreng selain restaurant cepat saji (KFC, 
McDonald’s, CFC, Texas Fried Chicken, dll.) 

 
5. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang Anda anggap paling sesuai 

dengan keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternatif 
jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 

 
 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Contoh : 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya suka ayam goreng   X  

 
6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 

 
Contoh : 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya suka ayam goreng  X X  

 
7. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda dalam mengerjakan skala ini. 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 



 
 
 
 

SKALA SIKAP 

 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya yakin tidak akan terinfeksi flu burung bila 
makan ayam goreng di warung kegemaran saya SS S TS STS 

2. Saya khawatir akan terkena flu burung bila 
makan ayam goreng di warung. SS S TS STS 

3. 
Saya akan mengajak teman-teman makan ayam 
goreng di warung kegemaran saya meskipun 
saat ini sedang marak adanya flu burung 

SS S TS STS 

4. Saya tidak yakin ayam goreng yang dijual di 
warung benar-benar bebas dari flu burung SS S TS STS 

5. 
Saya tidak khawatir akan mendapat ayam yang 
sakit bila makan ayam goreng di warung 
langganan saya. 

SS S TS STS 

6. Saya akan berhenti makan ayam goreng di 
warung karena saat ini ada wabah flu burung SS S TS STS 

7. 
Menurut saya, ayam goreng di warung 
langganan saya sudah dimasak dengan benar 
sehingga aman untuk dikonsumsi 

SS S TS STS 

8. 

Saya agak cemas bila makan ayam goreng di 
warung sebab saya tidak tahu apakah ayam 
goreng di warung sudah diolah dengan benar 
atau belum. 

SS S TS STS 

9. 

Setiap kali makan di warung yang 
menyediakan ayam goreng, saya akan langsung 
memesan ayam goreng tanpa mempedulikan 
menu yang lain meskipun saat ini wabah flu 
burung sedang marak. 

SS S TS STS 

10. 
Saya tidak yakin ayam goreng yang dijual di 
warung sudah dimasak dengan benar sehingga 
aman untuk dikonsumsi 

SS S TS STS 

11. 
Saya tidak khawatir akan terkena penyakit flu 
burung bila makan ayam goreng di warung 
kegemaran saya 

SS S TS STS 

12. 
Bila makan di warung, saya akan berusaha 
tidak memesan ayam goreng karena sedang ada 
wabah flu burung. 

SS S TS STS 

13. Saya yakin ayam goreng di warung yang sering 
saya kunjungi dipilih dari ayam yang sehat SS S TS STS 

14. Saya takut akan mendapat ayam yang sakit bila 
makan ayam goreng di warung SS S TS STS 

15. Saya akan tetap makan ayam goreng di warung 
meskipun saya tidak melihat cara mengolahnya SS S TS STS 

16. Saya tidak yakin ayam goreng yang dijual di 
warung adalah ayam yang sehat. SS S TS STS 

      



 
 
 
 

SKALA SIKAP 

 

 
17. 

Saya tidak takut makan ayam goreng di warung 
meskipun saya tidak melihat cara mencuci dan 
memasaknya 

 
SS 

 
S 

 
TS 

 
STS 

 
18. 

Meskipun ayam goreng adalah menu utama di 
sebuah warung, ayam goreng tetap akan 
menjadi pilihan terakhir saya karena saat ini 
sedang marak wabah flu burung. 

SS S TS STS 

 
 

19. 

 
Menurut saya, ayam yang biasa saya makan di 
warung kegemaran saya sudah dicuci hingga 
bersih sehingga aman untuk dikonsumsi. 

 
 

SS 

 
 

S 

 
 

TS 

 
 

STS 

20. 
Saya khawatir bila membeli ayam goreng di 
warung sebab saya tidak tahu ciri-ciri ayam 
goreng yang aman untuk dikonsumsi 

SS S TS STS 

 
21. 

 
Saya tidak akan berhenti makan ayam goreng 
di warung meskipun wabah flu burung meluas 

 
SS 

 
S 

 
TS 

 
STS 

22. Saya ragu ayam goreng yang dijual di warung 
sudah dicuci bersih atau belum. SS S TS STS 

23. 
Meskipun warung yang saya datangi kelihatan 
kotor, saya tidak takut akan terkena flu burung 
bila makan ayam goreng disitu 

SS S TS STS 

24. 
Jika teman-teman saya mengajak makan ayam 
goreng di warung, saya akan menolaknya sebab 
saat ini ada wabah flu burung. 

SS S TS STS 

25. 

Menurut saya, ayam goreng yang dijual di 
warung sudah dimasak dengan suhu panas 
minimal 90o C sehingga aman untuk 
dikonsumsi 

SS S TS STS 

26. 
Saya khawatir akan terinfeksi flu burung bila 
makan ayam goreng di warung sebab saya 
tidak melihat cara mencuci dan memasaknya 

SS S TS STS 

27. 
Saya lebih memilih makan ayam goreng yang 
dijual di warung daripada ayam goreng buatan 
sendiri meskipun sedang ada wabah flu burung 

SS S TS STS 

28. 

Saya tidak yakin ayam goreng yang dijual di 
warung sudah dimasak dengan suhu panas 
minimal 90o C sehingga aman untuk 
dikonsumsi 

SS S TS STS 

29. 
Meskipun penjual warungnya jorok, saya tidak 
khawatir akan terinfeksi flu burung bila makan 
disitu 

SS S TS STS 

30. 
Saya lebih memilih makan ayam goreng buatan 
sendiri daripada ayam goreng yang dijual di 
warung karena sedang ada wabah flu burung 

SS S TS STS 
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SKALA PERILAKU MEMBELI 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya sering membeli ayam goreng di warung SS S TS STS 

2. Kurang lebih sudah 3 tahun ini saya tidak 
membeli ayam goreng. SS S TS STS 

3. 
Saya tidak ragu mengeluarkan uang lebih dari 
Rp. 10.000,- hanya untuk membeli sepotong 
ayam goreng. 

SS S TS STS 

4. Rata-rata saya membeli ayam goreng satu 
minggu sekali.  SS S TS STS 

5. Saya membeli ayam goreng di warung paling 
tidak sejak usia 13 tahun sampai sekarang. SS S TS STS 

6. 
Biasanya saya tidak mengeluarkan uang lebih 
dari Rp. 4.000,- hanya untuk membeli 
sepotong ayam goreng. 

SS S TS STS 

7. Saya membeli ayam goreng di warung 4-7 kali 
dalam seminggu.  SS S TS STS 

8. 

Sejak ada wabah flu burung sampai sekarang, 
saya memilih membeli ayam mentah kemudian 
digoreng sendiri daripada membeli ayam 
goreng di warung. 

SS S TS STS 

9. 

Bila ayam goreng di warung kegemaran saya 
habis, maka biasanya saya pergi ke warung-
warung yang lain sampai saya bisa 
membelinya.  

SS S TS STS 

10. Saya jarang membeli ayam goreng di warung. SS S TS STS 

11. 
Sejak munculnya wabah flu burung sampai 
sekarang, saya tidak berhenti membeli ayam 
goreng di warung. 

SS S TS STS 

12. 
Bila ayam goreng di suatu warung telah habis, 
maka saya tidak pergi ke warung-warung yang 
lain untuk membelinya.   

SS S TS STS 

13. 
Sampai sekarang, wabah flu burung tidak 
membuat saya mengurangi pembelian ayam 
goreng di warung. 

SS S TS STS 

14. Saya mulai membeli ayam goreng di warung 
baru sekitar enam bulan yang lalu. SS S TS STS 

15. 

Bila sedang ingin makan ayam goreng, maka 
saya selalu berusaha mendapatkannya 
meskipun saya harus pergi sejauh 10 km atau 
lebih dari tempat tinggal saya. 

SS S TS STS 

16. Setiap bulan saya membeli ayam goreng di 
warung tidak lebih dari 6 kali. SS S TS STS 

17. Sudah sekitar 10 tahun ini saya membeli ayam 
goreng di warung. SS S TS STS 

      



 
 
 

SKALA PERILAKU MEMBELI 

 
18. 

Meskipun saya sedang ingin ayam goreng, 
biasanya saya tidak pergi lebih dari 2 km dari 
tempat tinggal saya hanya untuk membeli 
ayam goreng. 

 
SS 

 
S 

 
TS 

 
STS 

19. 
Dalam sebulan, saya pergi ke warung untuk 
membeli ayam goreng minimal 16 kali atau 
lebih. 

SS S TS STS 

20. 
Sejak maraknya wabah flu burung pada tahun 
2004 hingga saat ini, saya tidak pernah 
membeli ayam goreng bila makan di warung. 

SS S TS STS 

21. 
Meskipun tidak ada yang mau menemani saya 
pergi ke warung untuk  membeli ayam goreng, 
saya tetap pergi sampai bisa mendapatkannya.  

SS S TS STS 

22. Sejak ada wabah flu burung, saya mengurangi 
pembelian ayam goreng di warung SS S TS STS 

23. Mulai dari tahun 2004 sampai sekarang saya 
masih membeli ayam goreng di warung. SS S TS STS 

24. Saya tidak pergi ke warung sendirian hanya 
untuk membeli ayam goreng.   SS S TS STS 

25. Saya membeli ayam goreng setiap kali pergi ke 
warung makan. SS S TS STS 

26. Mulai SMA sampai sekarang saya menghindari 
membeli ayam goreng di warung.  SS S TS STS 

27. Meskipun saya harus kehujanan, saya tetap 
pergi ke warung untuk membeli ayam goreng. SS S TS STS 

28. Saya hanya membeli ayam goreng di warung 
bila diajak teman saya.  SS S TS STS 

29. 

Mulai dari SMA hingga sekarang saya lebih 
memilih membeli ayam goreng di warung 
daripada membeli ayam mentah kemudian 
digoreng sendiri.  

SS S TS STS 

30. 
Bila hujan, saya biasanya memilih untuk tidak 
pergi ke luar rumah hanya untuk membeli 
ayam goreng di warung.  

SS S TS STS 

 


	logo: 


