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Alat Ukur Tryout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Bacalah masing-masing pernyataan di bawah ini dengan teliti dan jawablah 

dengan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

2. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. 

Semua jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan diri anda. 

3. Pilihlah jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 

SS : Sangat Setuju, apabila jawaban anda sangat setuju dengan 

pernyataan. 

S :   Setuju, apabila jawaban anda setuju dengan pernyataan. 

TS : Tidak Setuju, apabila jawaban anda tidak setuju dengan 

pernyataan. 

STS : Sangat Tidak Setuju, apabila jawaban anda sangat tidak setuju 

dengan pernyataan. 

4. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan diri anda. 

Contoh :  

Bangun pagi adalah menyehatkan 

SS S TS STS 

Dari jawaban tersebut di atas berarti saudara : sangat setuju dengan 

pernyataan bahwa bangun pagi adalah menyenangkan. 

5. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) pada 

jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang 

lebih sesuai dengan keadaan anda 

Contoh mengganti jawaban : 

SS S TS STS 

Contoh tersebut di atas saudara mengganti jawaban dari SS ke STS 

6. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 

7. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 



IDENTITAS SUBJEK 
Jenis Kelamin  : Pria / Wanita * 

Usia    : 

Fakultas / Semester : 

Apakah saudara sudah mempunyai pacar : sudah / belum * 

* (coret yang tidak perlu) 

 

No Pernyataan Pilihan 

1 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang membahagiakan 

SS S TS STS

2 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang sulit karena landasan hukumnya tidak 

kuat 

SS S TS STS

3 Saya berusaha menyakinkan orang-orang 

yang menentang perkawinan campur agama 

untuk memberikan restu perkawinan 

SS S TS STS

4 Saya tidak nyaman jika diminta pendapat 

mengenai perkawinan campur agama 
SS S TS STS

5 Masalah hukum mengenai perkawinan 

campur agama bagi saya bukan hal yang 

sulit karena perkawinan tersebut dapat 

dilakukan di negara lain. 

SS S TS STS

6 Saya memilih menikah dengan orang 

seiman daripada menghadapi proses 

perkawinan yang berbelit secara hukum 

SS S TS STS

7 Saya merasa bangga dengan perkawinan 

campur agama 
SS S TS STS

8 Saya beranggapan bahwa perkawinan 

campur agama akan membuat saya dijahui 

oleh teman-teman  

SS S TS STS

9 Saya tetap akan melangsungkan 

perkawinan campur agama meskipun 

mengalami kesulitan dalam legalitas 

SS S TS STS



No Pernyataan Pilihan 

10 Membayangkan akan menikah dengan 

orang berbeda agama membuat saya 

merasa bersalah dengan ajaran agama saya 

SS S TS STS

11 Saya beranggapan bahwa perkawinan 

campur agama tidak memberikan sanksi 

sosial 

SS S TS STS

12 Saya akan membatalkan perkawinan 

campur agama saya daripada kehilangan 

teman 

SS S TS STS

13 Masalah hukum dalam perkawinan campur 

agama bagi saya merupakan hal yang 

menantang 

SS S TS STS

14 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang sulit dilakukan karena ditentang oleh 

agama 

SS S TS STS

15 Saya tetap melangsungkan perkawinan 

campur agama meskipun tidak 

mendapatkan restu dari pemuka agama 

saya 

SS S TS STS

16 Saya bingung untuk mengurus administrasi 

perkawinan jika melakukan perkawinan 

campur agama 

SS S TS STS

17 Dari segi agama,  saya beranggapan bahwa 

perkawinan campur agama bukan masalah 

yang berat 

SS S TS STS

18 Saya akan menikah orang yang sesuai 

dengan kriteria dari ajaran agama saya 
SS S TS STS

19 Saya berpikir bahwa perkawinan campur 

agama memiliki banyak keuntungan seperti 

sikap lebih toleransi terhadap perbedaan 

SS S TS STS

      

      



      

No Pernyataan Pilihan 

20 Saya merasa tertekan jika bertemu dengan 

orang dari komunitas agama saya jika 

nantinya menikah dengan orang yang 

berbeda agama 

SS S TS STS

21 Meskipun berpacaran dengan orang beda 

agama, saya tetap segera melangsungkan 

perkawinan dengannya 

SS S TS STS

22 Perkawinan campur agama menurut saya 

harus dihindari karena banyak menimbulkan 

masalah 

SS S TS STS

23 Perkawinan campur agama tidak membuat 

saya takut untuk bertemu dengan orang-

orang dari komunitas agama saya 

SS S TS STS

24 Adanya perbedaan agama membuat saya 

segera memutuskan hubungan untuk tidak 

menikah dengan pasangan. 

SS S TS STS
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
8. Bacalah masing-masing pernyataan di bawah ini dengan teliti dan jawablah 

dengan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

9. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. 

Semua jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan diri anda. 

10. Pilihlah jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 

SS : Sangat Setuju, apabila jawaban anda sangat setuju dengan 

pernyataan. 

S :   Setuju, apabila jawaban anda setuju dengan pernyataan. 

TS : Tidak Setuju, apabila jawaban anda tidak setuju dengan 

pernyataan. 

STS : Sangat Tidak Setuju, apabila jawaban anda sangat tidak setuju 

dengan pernyataan. 

11. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan diri anda. 

Contoh :  

Bangun pagi adalah menyehatkan 

SS S TS STS 

Dari jawaban tersebut di atas berarti saudara : sangat setuju dengan 

pernyataan bahwa bangun pagi adalah menyenangkan. 

12. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) pada 

jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang 

lebih sesuai dengan keadaan anda 

Contoh mengganti jawaban : 

SS S TS STS 

Contoh tersebut di atas saudara mengganti jawaban dari SS ke STS 

13. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 

14. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 

 



SELAMAT MENGERJAKAN 
 

IDENTITAS SUBJEK 
Jenis Kelamin  : Pria / Wanita * 

Usia    : 

Fakultas / Semester : 

Apakah saudara sudah mempunyai pacar : sudah / belum * 

* (coret yang tidak perlu) 

 

No Pernyataan Pilihan 

1 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang membahagiakan 

SS S TS STS

2 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang sulit karena landasan hukumnya tidak 

kuat 

SS S TS STS

3 Saya berusaha menyakinkan orang-orang 

yang menentang perkawinan campur agama 

untuk memberikan restu perkawinan 

SS S TS STS

4 Saya tidak nyaman jika diminta pendapat 

mengenai perkawinan campur agama 
SS S TS STS

5 Masalah hukum mengenai perkawinan 

campur agama bagi saya bukan hal yang 

sulit karena perkawinan tersebut dapat 

dilakukan di negara lain. 

SS S TS STS

6 Saya merasa bangga dengan perkawinan 

campur agama 
SS S TS STS

7 Saya beranggapan bahwa perkawinan 

campur agama akan membuat saya dijahui 

oleh teman-teman  

SS S TS STS

8 Saya tetap akan melangsungkan 

perkawinan campur agama meskipun 

mengalami kesulitan dalam legalitas 

SS S TS STS

9 Membayangkan akan menikah dengan SS S TS STS



orang berbeda agama membuat saya 

merasa bersalah dengan ajaran agama saya 

No Pernyataan Pilihan 

10 Saya beranggapan bahwa perkawinan 

campur agama tidak memberikan sanksi 

sosial 

SS S TS STS

11 Saya akan membatalkan perkawinan 

campur agama saya daripada kehilangan 

teman 

SS S TS STS

12 Perkawinan campur agama merupakan hal 

yang sulit dilakukan karena ditentang oleh 

agama 

SS S TS STS

13 Saya tetap melangsungkan perkawinan 

campur agama meskipun tidak 

mendapatkan restu dari pemuka agama 

saya 

SS S TS STS

14 Saya bingung untuk mengurus administrasi 

perkawinan jika melakukan perkawinan 

campur agama 

SS S TS STS

15 Dari segi agama,  saya beranggapan bahwa 

perkawinan campur agama bukan masalah 

yang berat 

SS S TS STS

16 Saya akan menikah orang yang sesuai 

dengan kriteria dari ajaran agama saya 
SS S TS STS

17 Saya merasa tertekan jika bertemu dengan 

orang dari komunitas agama saya jika 

nantinya menikah dengan orang yang 

berbeda agama 

SS S TS STS

18 Meskipun berpacaran dengan orang beda 

agama, saya tetap segera melangsungkan 

perkawinan dengannya 

SS S TS STS

19 Perkawinan campur agama menurut saya 

harus dihindari karena banyak menimbulkan 
SS S TS STS



masalah 

      

      

No Pernyataan Pilihan 

20 Perkawinan campur agama tidak membuat 

saya takut untuk bertemu dengan orang-

orang dari komunitas agama saya 

SS S TS STS

21 Adanya perbedaan agama membuat saya 

segera memutuskan hubungan untuk tidak 

menikah dengan pasangan. 

SS S TS STS
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