
Identitas Subyek 

Kelas        : 

No Urut    : 

 
 

SKALA I 
MOTIVASI BELAJAR 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

 
Di halaman berikut ada beberapa pernyataan yang akan anda jawab. 

Sebelum anda menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan yaitu : 
1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 
2. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan pilih jawaban yang benar-

benar sesuai dengan pendapat pribadi anda 
3. Anda dapat memilih salah satu dari 4 ( empat ) pilihan jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda silang ( X ) pada pilihan anda, yaitu : 
SS  :  Sangat Sesuai 
S    :  Sesuai 
TS  :  Tidak Sesuai 
STS :  Sangat Tidak Sesuai 

4. Bila anda ingin mengganti jawaban , berilah tanda sama dengan ( = ) pada 
jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang 
benar 
Misal         :  Saya adalah anak rajin 
       
     SS      S      TS      STS      

5. Apapun jawaban anda tidak dinilai sebagai jawaban benar atau salah, maka 
usahakan agar semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewat 

6. Setelah selesai mengerjakan periksalah kembali apakah ada pernyataan yang 
terlewatkan 
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Identitas Subyek 

Kelas        : 

No Urut    : 

 

 
SKALA III 

PERAN ORANGTUA 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

Di halaman berikut ada beberapa pernyataan yang akan anda jawab. 
Sebelum anda menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan yaitu : 
1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 
2. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan pilih jawaban yang benar-

benar sesuai dengan pendapat pribadi anda 
3. Anda dapat memilih salah satu dari 4 ( empat ) pilihan jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda silang ( X ) pada pilihan anda, yaitu : 
SS  :  Sangat Sering 
S    :  Sering 
J  :  Jarang 
HTP :  Hampir Tidak Pernah 

4. Bila anda ingin mengganti jawaban , berilah tanda sama dengan ( = ) pada 
jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang 
benar 
Misal         :  Orangtua menjadi panutan saya 
       
       SS         S         J        HTP     

5. Apapun jawaban anda tidak dinilai sebagai jawaban benar atau salah, maka 
usahakan agar semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewat 

6. Setelah selesai mengerjakan periksalah kembali apakah ada pernyataan yang 
terlewatkan 
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Identitas Subyek 

Kelas        : 

No Urut    : 

 
 

SKALA II 
KECEMASAN AKAN KEGAGALAN DALAM BELAJAR 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

 
Di halaman berikut ada beberapa pernyataan yang akan anda jawab. 

Sebelum anda menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan yaitu : 
4. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 
5. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan pilih jawaban yang benar-

benar sesuai dengan pendapat pribadi anda 
6. Anda dapat memilih salah satu dari 4 ( empat ) pilihan jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda silang ( X ) pada pilihan anda, yaitu : 
SS  :  Sangat Sesuai 
S    :  Sesuai 
TS  :  Tidak Sesuai 
STS :  Sangat Tidak Sesuai 

7. Bila anda ingin mengganti jawaban , berilah tanda sama dengan ( = ) pada 
jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang 
benar 
Misal         :  Saya adalah orang yang cepat cemas 
       
      SS        S        TS        STS      

8. Apapun jawaban anda tidak dinilai sebagai jawaban benar atau salah, maka 
usahakan agar semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewat 

9. Setelah selesai mengerjakan periksalah kembali apakah ada pernyataan yang 
terlewatkan 
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