
Skala Try Out 
 
Skala Motivasi Berprestasi 

 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal motivasi berprestasi 

akademik. 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sangat sesuai (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sesuai (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

anda. 

ϖ  Tidak sesuai (TS) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sangat tidak sesuai (STS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat 

tidak sesuai dengan diri anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

8. Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 

1. Saya bersedia mendapat hukuman dari 

guru atau sekolah apabila saya 

melakukan kesalahan. 

SS S TS 

 

 

STS 

2. Saya tidak berambisi untuk menjadi 

juara kelas. 

SS S TS STS 

3. Saya bersemangat mengerjakan semua 

tugas sekolah. 

SS S TS STS 

4. Jika menerima teguran dari guru karena 

mendapat nilai yang jelek, saya menjadi 

tidak percaya diri. 

SS S TS STS 

5. Dalam kelompok belajar, teman-teman 

mengakui kalau saya memiliki ide-ide 

yang cemerlang untuk menyelesaikan 

tugas sekolah yang lumayan sulit. 

SS S TS STS 

6. Saya tidak tertarik mengikuti 

perlombaan ilmiah ataupun perlombaan 

kreativitas disekolah. 

SS S TS STS 

7. Seandainya ada yang menawari saya ikut 

lomba pelajaran, saya akan coba ikut. 

Soal menang atau kalah itu bukan suatu 

masalah yang penting pengalaman. 

SS S TS STS 

8. Saya tertarik mengerjakan tugas-tugas 

sekolah yang sulit, karena itu akan 

meningkatkan gengsi saya. 

SS S TS STS 

9. Saya sering menunda mengerjakan PR. SS S TS STS 

10. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 

SS S TS STS 

11. Saya merasa tidak perlu belajar dengan SS S TS STS 
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giat dari sekarang karena saya masih 

muda. 

12. Jika nilai ulangan saya kurang 

memuaskan, saya akan belajar lebih giat 

lagi. 

SS S TS STS 

13. Saya kurang menyukai tugas membuat 

karangan bebas. 

SS S TS STS 

14. 

 

Saya senang membaca berbagai 

majalah/buku untuk mendapatkan 

pengetahuan baru. 

SS S TS STS 

15 Saya tidak berani bertangungjawab jika 

terjadi kesalahan dalam megerjakan 

tugas kelompok. 

SS S TS STS 

16 Daripada mendapat nilai yang jelek, 

saya akan menghindari tugas-tugas yang 

terlalu sulit. 

SS S TS STS 

17 Saya ingin cita-cita saya tercapai, oleh 

karena itu saya belajar dengan giat. 

SS S TS STS 

18 Memperoleh nilai tinggi dalam semua 

pelajaran bukan merupakan keharusan 

bagi saya. 

SS S TS STS 

19 Saya akan berusaha dengan keras agar 

prestasi sekolah saya lebih baik. 

SS S TS STS 

20 Bila mendapat nilai jelek, saya menjadi 

malas belajar karena percuma saja 

belajar pasti mendapat nilai jelek lagi. 

SS S TS STS 

21 Saya akan berusaha menyelesaikan soal 

matematika yang rumit dengan berbagai 

cara. 

SS S TS STS 
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22 Daripada mengikuti kegiatan pramuka 

disekolah, saya lebih memilih santai 

dirumah. 

SS S TS STS 

23 Saya tidak merasa cemas bila saya 

belum berhasil mendapat nilai rapor 

yang memuaskan semester ini, saya akan 

berusaha lebih keras lagi. 

SS S TS STS 

24 Saya tidak mengatur waktu belajar saya 

dengan baik sehingga pekerjaan sekolah 

tidak selesai pada waktunya 

dikumpulkan. 

SS S TS STS 

25 Saya tidak suka bila ditunjuk sebagai 

ketua untuk kelompok belajar. 

SS S TS STS 

26 Saya belajar tiap hari meskipun tidak 

ada ulangan. 

SS S TS STS 

27 Saya jarang belajar pada saat ujian. SS S TS STS 

28 Apabila semester ini nilai rapor saya 

tidak meningkat nilainya, saya akan 

minta tolong pada teman untuk 

mengajari saya. 

SS S TS STS 

29 Bila saya mendapat PR matematika yang 

sulit. Saya malas mengerjakannya, lebih 

baik mencontoh teman keesokan 

harinya. 

SS S TS STS 

30 Saya mencoba mempelajari pelajaran 

yang belum diajarkan guru, karena itu 

menarik buat saya. 

SS S TS STS 

31 Saya lebih senang mengerjakan tugas-

tugas yang tidak terlalu rumit, sebab 

SS S TS STS 
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saya yakin pasti mampu 

mengerjakannya. 

32 Saya merasa tidak berbakat menjadi 

pemimpin oleh sebab itu saya akan 

menolak apabila dipilih menjadi ketua 

kelas. 

SS S TS STS 

33 Saya tepat waktu dalam mengumpulkan 

tugas yang diberikan oleh para guru. 

SS S TS STS 

34 Menurut saya prestasi itu tidaklah terlalu 

penting. 

SS S TS STS 

35 Saya belajar jauh-jauh hari sebelum 

menempuh ujian agar dapat nilai yang 

bagus. 

SS S TS STS 

36 Saya tidak suka dinasehati oleh orang 

lain mengenai nilai saya yang jelek. 

SS S TS STS 

37 Dalam mengerjakan soal ujian saya 

cenderung meneliti sebelum soal saya 

kumpulkan. 

SS S TS STS 

38 Saya jarang membaca Koran/majalah 

karena hal tersebut membosankan. 

SS S TS STS 

39 Saya berusaha menetapkan target nilai 

yang harus saya capai. 

SS S TS STS 

40 Saya cenderung mengerjakan soal-soal 

yang sulit terlebih dahulu. 

SS S TS STS 

41 Saya sering menunda mengerjakan PR 

setiap kali diajak teman untuk bermain. 

SS S TS STS 

42 Saya yakin saya dapat lulus dengan nilai 

bagus. 

SS S TS STS 

43 Saya tidak harus lulus dengan nilai yang SS S TS STS 
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bagus. 

44 Saya menerima kritik jika untuk 

kemajuan saya. 

SS S TS STS 

45 Saya malas untuk mengungkapkan ide-

ide saya. 

SS S TS STS 

46 Biasanya saya mencoba mengerjakan 

soal-soal latihan pada buku pelajaran 

sebelum pelajaran tersebut dibahas. 

SS S TS STS 

47 Saya lebih suka mengerjakan tugas 

secara kelompok karena pasti lebih 

mudah dalam mengerjakannya. 

SS S TS STS 

48 Apabila dapat memilih mengerjakan 

tugas matematika atau bahasa Indonesia 

lebih baik mengerjakan tugas bahasa 

Indonesia. 

SS S TS STS 

49 Saya tidak pernah datang terlambat 

kesekolah. 

SS S TS STS 

50 Membandingkan nilai dengan teman 

adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat. 

SS S TS STS 

51 Suatu keharusan bagi saya untuk dapat 

lulus ujian. 

SS S TS STS 

52 Nasehat dari orang tua tentang sekolah 

membuat saya jengkel. 

SS S TS STS 

53 Saya suka dengan pelajaran baru. SS S TS STS 

54 Saya lebih menyukai mengerjakan tugas 

yang sudah pernah dibahas sebelumnya. 

SS S TS STS 

55 Saya suka tugas-tugas yang memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi. 

SS S TS STS 
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56 Apabila saya tidak dapat mengerjakan 

suatu soal maka saya berusaha 

mengerjakanya sebisa mungkin. 

SS S TS STS 

57 Saya terkadang malas belajar. SS S TS STS 

58 Karena saya ingin meningkatkan nilai-

nilai saya maka meski libur saya tetap 

belajar. 

SS S TS STS 

59 Saya kurang menyukai tugas-tugas yang 

rumit. 

SS S TS STS 

60 Kritikan orang tua memberikan motivasi 

saya untuk berprestasi. 

SS S TS STS 

61 Saya tidak menyukai pelajaran 

mengambar. 

SS S TS STS 

62 Saya senang mengikuti kegiatan diluar 

sekolah. 

SS S TS STS 

63 Saya kurang menyukai tugas-tugas yang 

rumit. 

SS S TS STS 

64 Saya cenderung memilih tugas-tugas 

yang mudah saya selesaikan daripada 

yang sulit. 

SS S TS STS 
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 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal persepsi terhadap harapan 

orang tua. 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sangat sesuai (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sesuai (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

anda. 

ϖ  Tidak sesuai (TS) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sangat tidak sesuai (STS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat 

tidak sesuai dengan diri anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa tuntutan orang tua 

membebani pikiran saya. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa tuntutan orang tua 

membebani pikiran saya. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

8. Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 

1. Menurut saya orang tua selalu ingin tahu 

nilai-nilai yang diperoleh disekolah. 

SS S TS STS 

2. Orang tua selalu membantu saya dalam 

memecahkan masalah. 

SS S TS STS 

3. Saya memutuskan apa yang saya 

lakukan sesuai dengan keinginan saya. 

SS S TS STS 

4. Menurut saya orang tua tidak 

menghargai keberhasilan prestasi saya. 

SS S TS STS 

5. Kehangatan orang tua membuat saya 

merasa nyaman. 

SS S TS STS 

6. Menurut saya orang tua selalu 

memperingatkan perilaku saya yang 

kurang baik. 

SS S TS STS 

7. Menurut saya orang tua selalu menuntut 

saya untuk belajar mandiri. 

SS S TS STS 

8. Teguran orang tua membantu saya 

dalam menentukan jalan keluar. 

SS S TS STS 

9. Lebih baik saya berbohong daripada 

mengakui kesalahan yang diperbuat. 

SS S TS STS 

10. Menurut saya orang tua tidak mengerti 

perasaan saya. 

SS S TS STS 

11. Saya selalu mengutarakan perasaan saya 

kepada orang tua. 

SS S TS STS 

12. Menurut saya orang tua bersedia untuk 

mendengarkan keluhan saya. 

SS S TS STS 

13. Saya merasa tuntutan orang tua 

membebani pikiran saya. 

SS S TS STS 

14. Saya hanya menuruti perintah orang tua SS S TS STS 
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 yang sesuai keinginan saya. 

15 Saya malas memberikan penjelasan atas 

keputusan yang saya ambil. 

SS S TS STS 

16 Saya dapat mengerti maksud baik dari 

nasehat orang tua. 

SS S TS STS 

17 Saya membutuhkan dukungan orang tua 

dalam membuat keputusan. 

SS S TS STS 

18 Menurut saya orang tua selalu 

memberikan semangat kepada saya. 

SS S TS STS 

19 Dukungan orang tua membuat saya giat 

dalam belajar. 

SS S TS STS 

20 Saya tetap belajar, baik ada orang tua 

ataupun tidak ada. 

SS S TS STS 

21 Saya tidak perlu dimengerti orang tua 

dalam mencari jalan keluar suatu 

masalah. 

SS S TS STS 

22 saya selalu menceritakan kegiatan yang 

dilakukan disekolah. 

SS S TS STS 

23 Orang tua tidak pernah tahu kesulitan-

kesulitan yang saya hadapi. 

SS S TS STS 

24 Menurut saya orang tua selalu memuji 

saya ketika mendapat nilai bagus. 

SS S TS STS 

25 Menurut saya orang tua sangat mencintai 

saya. 

SS S TS STS 

26 Harapan orang tua tidak mempunyai arti 

penting dalam hidup saya. 

SS S TS STS 

27 Lebih baik saya memilih jurusan sesuai 

keinginan saya daripada menuruti 

SS S TS STS 
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harapan orang tua saya. 

28 Saya merasa nasehat orang tua kurang 

bermanfaat. 

SS S TS STS 

29 saya suka menolak pendapat orang tua. SS S TS STS 

30 Menurut saya orang tua jarang 

memberikan saran untuk saya. 

SS S TS STS 
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 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal rasa takut gagal dalam 

belaja 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sering sekali (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sering sekali 

dialami oleh anda. 

ϖ  Sering (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sering dialami oleh 

anda. 

ϖ  Jarang (J) , yaitu apabila pernyataan tersebut jarang dialami oleh 

anda. 

ϖ  Tidak pernah (TP) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak pernah 

dialami oleh anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S J TP 

1. Jantung saya berdebar keras ketika 

saya membayangkan bahwa saya 

gagal dalam ujian. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S J TP 

1. Jantung saya berdebar keras ketika 

saya membayangkan bahwa saya 

gagal dalam ujian. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

8. Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 

1. Saat melihat hasil nilai yang akan keluar, 

saya banyak mengeluarkan keringat. 

SS S J TP 

2. Ketika saya memasuki ruang ujian, saya 

merasa sehat-sehat saja. 

SS S J TP 

3. Saya tidak takut tidak lulus ujian nanti. SS S J TP 

4. Saya takut kalau saya akan gagal dalam 

ujian nasional nanti. 

SS S J TP 

5. Ketika ujian sudah dekat saya merasa 

nafsu makan saya  jadi berkurang. 

SS S J TP 

6. Meski tugas harus dikumpulkan besok 

pagi belum selesai, saya tetap bisa tidur. 

SS S J TP 

7. Perut saya tidak mengalami gangguan 

mesti ujian sudah dekat. 

SS S J TP 

8. Ketika akan memasuki ruang ujian saya 

merasa tidak percaya diri. 

SS S J TP 

9. Jantung saya berdebar lebih cepat saat 

mendengar banyak kakak kelas yang tidak 

lulus ujian. 

SS S J TP 

10. Saya tidak takut ketika memasuki ruang 

ujian. 

SS S J TP 

11. Ketika saya mendengar ada kakak kelas 

yang tidak lulus ujian, saya tidak merasa 

resah. 

SS S J TP 

12. Mimpi buruk yang saya alami tentang 

ujian membuat tidur saya terganggu. 

SS S J TP 

13. Kepala saya pusing ketika mendengar 

banyak kakak kelas yang tidak lulus. 

SS S J TP 

14. Tadi malam belajar saya belum selesai, SS S j TP 
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 meskipun besok paginya ujian saya tidak 

khawatir. 

15 Meskipun nantinya nilai ujian saya jelek, 

saya tetap dapat tidur nyenyak. 

SS S J TP 

16 Saya merasa resah ketika mengetahui 

bahwa banyak kakak kelas yang tidak 

lulus tahun kemarin. 

SS S J TP 

17 Jantung saya berdebar keras ketika saya 

membayangkan bahwa saya gagal dalam 

ujian. 

SS S J TP 

18 Saya akan menerima saja, meskipun nilai 

ujian saya jelek. 

SS S J TP 

19 Saya tidak dapat tidur menjelang ujian 

karena takut tidak bisa mengerjakan. 

SS S J TP 

20 Saya takut ketika ada soal ujian yang tidak 

dapat saya kerjakan. 

SS S J TP 

21 Saya merasa sakit perut bila tidak dapat 

menjawab soal ujian. 

SS S J TP 

22 Pikiran yang dipenuhi oleh ujian membuat 

saya tidak merasa pusing. 

SS S J TP 

23 Saya siap menghadapi ujian meskipun 

belum menguasai materi. 

SS S J TP 

24 Membayangkan soal ujian yang susah, 

ingin rasanya tidak ikut ujian. 

SS S J TP 

25 Saat tidak dapat menyelesaikan ujian tepat 

pada waktunya, saya menjadi pusing. 

SS S J TP 

26 Saya tidak takut waktu saya tidak dapat 

mengerjakan soal ujian. 

SS S J TP 



Skala Try Out 
 
Skala Rasa Takut Gagal Dalam Balajar 
 

27 Saya merasa sehat waktu berangkat 

sekolah meskipun ujian sudah dekat. 

SS S J TP 

28 Ketika memikirkan ujian rasanya ingin 

menunda saja karena belum siap. 

SS S J TP 

29 Saya merasa ingin buang air kecil saat 

akan menghadapi ujian. 

SS S J TP 

30 Saya yakin dapat mengerjakan soal-soal 

yang sulit. 

SS S J TP 

31 Saya merasa sehat waktu berangkat 

sekolah meskipun ujian sudah dekat. 

SS S J TP 

32 Saya merasa takut tidak bisa mengerjakan 

ujian. 

SS S J TP 

33 Keringat saya keluar ketika saya 

mengerjakan ujian. 

SS S J TP 

34 Saya berusaha berkonsentrasi 

mengerjakan, walaupun soalnya sulit. 

SS S J TP 

35 Saya tetap bisa tidur nyenyak mesti 

sebentar lagi ujian. 

SS S J TP 

36 Saya biasanya susah berkonsentrasi 

apabila soal ujiannya sulit. 

SS S J TP 

37 Jari tangan saya terasa dingin waktu 

mengerjakan soal ujian. 

SS S J TP 

38 Saya dapat tidur nyenyak sebelum 

mengahadapi ujian. 

SS S J TP 

39 Jantung saya tidak berdebar kencang pada 

waktu akan mengahadapi ujian. 

SS S J TP 

40 Terkadang saya merasa tidak mampu 

untuk mengerjakan soal yang terlalu sulit. 

SS S J TP 
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Skala Motivasi Berprestasi  

 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal motivasi berprestasi 

akademik. 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sangat sesuai (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sesuai (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

anda. 

ϖ  Tidak sesuai (TS) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sangat tidak sesuai (STS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat 

tidak sesuai dengan diri anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

 

 

Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 
1. Saya tidak pernah datang terlambat 

kesekolah. 
SS S TS STS 

2. Memperoleh nilai tinggi dalam semua 
pelajaran bukan merupakan keharusan 
bagi saya. 

SS S TS STS 

3. Saya akan berusaha dengan keras agar 
prestasi sekolah saya lebih baik. 

SS S TS STS 

4. Bila mendapat nilai jelek, saya menjadi 
malas belajar karena percuma saja 
belajar pasti mendapat nilai jelek lagi. 

SS S TS STS 

5. Saya akan berusaha menyelesaikan soal 
matematika yang rumit dengan berbagai 
cara. 

SS S TS STS 

6. Saya tidak tertarik mengikuti 
perlombaan ilmiah ataupun perlombaan 
kreativitas disekolah. 

SS S TS STS 

7. Saya tidak merasa cemas bila saya 
belum berhasil mendapat nilai rapor 
yang memuaskan semester ini, saya akan 
berusaha lebih keras lagi. 

SS S TS STS 

8. Apabila saya tidak dapat mengerjakan 
suatu soal maka saya berusaha 
mengerjakanya sebisa mungkin. 

SS S TS STS 

9. Saya sering menunda mengerjakan PR. SS S TS STS 
10. Saya selalu berusaha mendapat nilai 

yang tinggi dalam tiap pelajaran. 
SS S TS STS 

11. Saya merasa tidak perlu belajar dengan 
giat dari sekarang karena saya masih 
muda. 

SS S TS STS 

12. Jika nilai ulangan saya kurang 
memuaskan, saya akan belajar lebih giat 
lagi. 

SS S TS STS 

13. Saya kurang menyukai tugas membuat 
karangan bebas. 

SS S TS STS 

14. 
 

Saya senang membaca berbagai 
majalah/buku untuk mendapatkan 
pengetahuan baru. 

SS S TS STS 

15 Saya tidak berani bertangungjawab jika 
terjadi kesalahan dalam megerjakan 
tugas kelompok. 
 

SS S TS STS 
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16 Saya cenderung memilih tugas-tugas 
yang mudah saya selesaikan daripada 
yang sulit. 

SS S TS STS 

17 Saya tidak suka bila ditunjuk sebagai 
ketua untuk kelompok belajar. 

SS S TS STS 

18 Saya belajar tiap hari meskipun tidak 
ada ulangan. 

SS S TS STS 

19 Saya jarang belajar pada saat ujian. SS S TS STS 
20 Kritikan orang tua memberikan motivasi 

saya untuk berprestasi. 
SS S TS STS 

21 Bila saya mendapat PR matematika yang 
sulit. Saya malas mengerjakannya, lebih 
baik mencontoh teman keesokan 
harinya. 

SS S TS STS 

22 Saya mencoba mempelajari pelajaran 
yang belum diajarkan guru, karena itu 
menarik buat saya. 

SS S TS STS 

23 Saya lebih senang mengerjakan tugas-
tugas yang tidak terlalu rumit, sebab 
saya yakin pasti mampu 
mengerjakannya. 

SS S TS STS 

24 Saya sering menunda mengerjakan PR 
setiap kali diajak teman untuk bermain. 

SS S TS STS 

25 Menurut saya prestasi itu tidaklah terlalu 
penting. 

SS S TS STS 

26 Saya belajar jauh-jauh hari sebelum 
menempuh ujian agar dapat nilai yang 
bagus. 

SS S TS STS 

27 Saya tidak suka dinasehati oleh orang 
lain mengenai nilai saya yang jelek. 

SS S TS STS 

28 Dalam mengerjakan soal ujian saya 
cenderung meneliti sebelum soal saya 
kumpulkan. 

SS S TS STS 

29 Daripada mengikuti kegiatan pramuka 
disekolah, saya lebih memilih santai 
dirumah. 

SS S TS STS 

30 Saya berusaha menetapkan target nilai 
yang harus saya capai. 

SS S TS STS 

31 Saya yakin saya dapat lulus dengan nilai 
bagus. 

SS S TS STS 

32 Saya tidak harus lulus dengan nilai yang 
bagus. 
 

SS S TS STS 
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33 Saya tidak menyukai pelajaran 
mengambar. 

SS S TS STS 

34 Biasanya saya mencoba mengerjakan 
soal-soal latihan pada buku pelajaran 
sebelum pelajaran tersebut dibahas. 

SS S TS STS 

35 Saya kurang menyukai tugas-tugas yang 
rumit. 

SS S TS STS 

36 Membandingkan nilai dengan teman 
adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat. 

SS S TS STS 

37 Suatu keharusan bagi saya untuk dapat 
lulus ujian. 

SS S TS STS 

38 Nasehat dari orang tua tentang sekolah 
membuat saya jengkel. 

SS S TS STS 

39 Saya suka dengan pelajaran baru. SS S TS STS 
40 Saya lebih menyukai mengerjakan tugas 

yang sudah pernah dibahas sebelumnya. 
SS S TS STS 

41 Saya suka tugas-tugas yang memiliki 
tingkat kesulitan yang tinggi. 

SS S TS STS 

42 Saya terkadang malas belajar. SS S TS STS 
43 Karena saya ingin meningkatkan nilai-

nilai saya maka meski libur saya tetap 
belajar. 

SS S TS STS 

44 Saya kurang menyukai tugas-tugas yang 
rumit. 

SS S TS STS 

45 Saya senang mengikuti kegiatan diluar 
sekolah. 

SS S TS STS 
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 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal persepsi terhadap harapan 

orang tua. 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sangat sesuai (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sesuai (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

anda. 

ϖ  Tidak sesuai (TS) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri anda. 

ϖ  Sangat tidak sesuai (STS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sangat 

tidak sesuai dengan diri anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa tuntutan orang tua 

membebani pikiran saya. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa tuntutan orang tua 

membebani pikiran saya. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

 

 

Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 

1. Dukungan orang tua membuat saya giat 

dalam belajar 

SS S TS STS 

2. Teguran orang tua membantu saya 

dalam menentukan jalan keluar. 

SS S TS STS 

3. Lebih baik saya berbohong daripada 

mengakui kesalahan yang diperbuat. 

SS S TS STS 

4. Menurut saya orang tua tidak 

menghargai keberhasilan prestasi saya. 

SS S TS STS 

5. Kehangatan orang tua membuat saya 

merasa nyaman. 

SS S TS STS 

6. Menurut saya orang tua bersedia untuk 

mendengarkan keluhan saya. 

SS S TS STS 

7. Saya dapat mengerti maksud baik dari 

nasehat orang tua. 

SS S TS STS 

8. Saya selalu mengutarakan perasaan saya 

kepada orang tua. 

SS S TS STS 

9. Menurut saya orang tua selalu 

memberikan semangat kepada saya. 

SS S TS STS 

10. Saya hanya menuruti perintah orang tua 

yang sesuai keinginan saya. 

SS S TS STS 

11. Saya malas memberikan penjelasan atas 

keputusan yang saya ambil. 

SS S TS STS 

12. Saya dapat mengerti maksud baik dari 

nasehat orang tua. 

SS S TS STS 

13. Saya membutuhkan dukungan orang tua 

dalam membuat keputusan. 

SS S TS STS 
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14. Menurut saya orang tua jarang 

memberikan saran untuk saya. 

SS S TS STS 

15 Saya tetap belajar, baik ada orang tua 

ataupun tidak ada. 

SS S TS STS 

16 Saya tidak perlu dimengerti orang tua 

dalam mencari jalan keluar suatu 

masalah. 

SS S TS STS 

17 Saya merasa nasehat orang tua kurang 

bermanfaat. 

SS S TS STS 

18 Orang tua tidak pernah tahu kesulitan-

kesulitan yang saya hadapi. 

SS S TS STS 

19 Harapan orang tua tidak mempunyai arti 

penting dalam hidup saya. 

SS S TS STS 

20 Lebih baik saya memilih jurusan sesuai 

keinginan saya daripada menuruti 

harapan orang tua saya. 

SS S TS STS 

21 saya suka menolak pendapat orang tua. SS S TS STS 
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 Jenis Kelamin : 

Nama  : 

Umur   : 

Kelas  : 

No Skala : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan-peryataan yang menyangkut 

kehidupan anda sehari- hari terutama dalam hal rasa takut gagal dalam 

belaja 

2. Anda di minta memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu : 

ϖ  Sering sekali (SS) , yaitu apabila pernyataan tersebut sering sekali 

dialami oleh anda. 

ϖ  Sering (S) , yaitu apabila pernyataan tersebut sering dialami oleh 

anda. 

ϖ  Jarang (J) , yaitu apabila pernyataan tersebut jarang dialami oleh 

anda. 

ϖ  Tidak pernah (TP) , yaitu apabila pernyataan tersebut tidak pernah 

dialami oleh anda. 

3. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S J TP 

1. Jantung saya berdebar keras ketika 

saya membayangkan bahwa saya 

gagal dalam ujian. 

X    
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4. Apabila ingin mengganti, maka jawaban pertama di coret kemudian pilih 

jawaban yang lain. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S J TP 

1. Jantung saya berdebar keras ketika 

saya membayangkan bahwa saya 

gagal dalam ujian. 

X   X 

 

5. Anda di minta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. 

6. Apapun jawaban yang anda berikan adalah benar, jadi tidak perlu takut 

salah  

7.  periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan, pastikan bahwa 

anda sudah mengisi semua pernyataan-pernyataan yang ada. 

 

 

Terima kasih dan selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan Pilihan jawaban 

1. Jantung saya berdebar lebih cepat saat 

mendengar banyak kakak kelas yang tidak 

lulus ujian. 

SS S J TP 

2. Pikiran yang dipenuhi oleh ujian membuat 

saya tidak merasa pusing. 

SS S J TP 

3. Saya merasa mampu dan menguasai 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

SS S J TP 

4. Saya takut kalau saya akan gagal dalam 

ujian. 

SS S J TP 

5. Saya merasa sakit perut bila tidak dapat 

menjawab soal ujian. 

SS S J TP 

6. Saya tidak takut waktu saya tidak dapat 

mengerjakan soal ujian. 

SS S J TP 

7. Saya merasa sehat waktu berangkat 

sekolah meskipun ujian sudah dekat. 

SS S J TP 

8. Ketika akan memasuki ruang ujian saya 

merasa tidak percaya diri. 

SS S J TP 

9. Saat tidak dapat menyelesaikan ujian tepat 

pada waktunya, saya menjadi pusing. 

SS S J TP 

10. Saya yakin dapat mengerjakan soal-soal 

yang sulit. 

SS S J TP 

11. Jantung saya tidak berdebar kencang pada 

waktu akan mengahadapi ujian. 

SS S J TP 

12. Mimpi buruk yang saya alami tentang 

ujian membuat tidur saya terganggu. 

 

SS S J TP 
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13. Saya merasa ingin buang air kecil saat 

akan mengahadapi ujian. 

SS S J TP 

14. 

 

Saya dapat tidur nyenyak sebelum 

mengahadapi ujian. 

SS S j TP 

15 Saya takut ketika ada soal ujian yang tidak 

dapat saya kerjakan. 

SS S J TP 

16 Keringat saya keluar ketika saya 

mengerjakan ujian. 

SS S J TP 

17 Membayangkan soal ujian yang susah, 

ingin rasanya tidak ikut ujian. 

SS S J TP 

18 Jari tangan saya terasa dingin waktu 

mengerjakan soal ujian. 

SS S J TP 

19 Ketika memikirkan ujian rasanya ingin 

menunda saja karena belum siap. 

SS S J TP 

20 Saya merasa takut tidak bisa mengerjakan 

ujian. 

SS S J TP 

21 Saya biasanya susah berkonsentrasi 

apabila soal ujiannya sulit. 

SS S J TP 

22 Terkadang saya merasa tidak mampu 

untuk mengerjakan soal yang terlalu sulit. 

SS S J TP 
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