
No Skala             :                      Usia pada waktu menikah : 

Jenis Kelamin :                      Usia sekarang   :   

Lama Perkawinan :                      Pernah Bercerai  : Ya / Tidak 

Alamat  : 

PETUNJUK PENGISIAN 

Pada skala ini ada beberapa pernyataan yang kami mohon anda untuk menjawab. 

Sebelum menjawab, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan, yaitu : 

1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. 

3. Kerahasiaan jawaban anda dijamin oleh peneliti. 

4. Skala ini bukanlah suatu tes. Jadi, tidak ada jawaban yang BENAR atau SALAH, 

apabila anda menjawabnya sendiri dan jawaban yang anda berikan adalah jawaban 

yang sesuai dengan keadaan diri anda. 

5. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia dengan memberikan 

tanda siang ( X ) pada tempat yang tersedia. Adapun pilihan jawaban yang diberikan 

adaah : 

SS  : apabila pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan keadaan diri anda. 

S : apabila pernyataan tersebut “Sesuai” dengan keadaan diri anda. 

TS : apabila pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan keadaan diri anda. 

STS  : apabila pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan keadaan diri anda. 

6. Bila anda merasa jawaban yang anda berikan tidak sesuai dengan keadaan anda dan 

anda ingin menggantinya, berilah tanda “=” pada jawaban yang tidak sesuai dan 

berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda. 

Misal :    

1. Saya kurang yakin dalam menjalankan tugas SS S TS STS 

      Keterangan : jawaban tersebut diatas menunjukkan bahwa anda bera;ih lain dari 

jawaban SS(Sangat Sesuai) menjadi TS (Tidak Sesuai) 

SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA KASIH 
 
 
 
 
 



No PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya berpikir bahwa seluruh kehidupan 

keluarga saya selalu disertai Tuhan 

    

2. Saya merasa, keluarga saya selalu 

menjauhi larangan Tuhan 

    

3. Menurut saya, keluarga saya saat ini 

semakin jauh dari Tuhan 

    

4. Saya merasa keluarga saya tidak pernah 

memberikan sedekah pada pengemis 

    

5. Menurut penilaian saya, didalam keluarga 

saya ada saling pengertian satu sama lain 

    

6. Saya merasa senang bila anak-anak saya 

dapat memahami kesibukan kami orang 

tuanya 

    

7. Saya melihat antara suami dan anak-anak 

tidak pernah ada saling mengerti untuk 

membantu bila ada kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi 

    

8. Saya merasa suami sering ingin menang 

sendiri dalam keluarga 

    

9. Menurut saya, suami selalu ingin dihormati 

oleh anak-anak 

    

10. Saya merasa suami dapat menjadi teman 

diskusi yang baik bagi persoalan keluarga 

    

11. Saya melihat bahwa antara saya, suami 

dan anak-anak tidak ada saling menghargai 

    

12. Saya merasa suami tidak pernah 

menghargai pendapat saya 

    

13. Saya berpikir keluarga saya selalu bersikap 

terbuka satu sama lain 

 

 

 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

14. Saya merasa suami selalu bercerita tentang 

persoalan-persoalan yang sedang dihadapi 

    

15. Menurut saya, masing-masing anggota 

keluarga saya selalu menutupi  persoalan 

yang sedang dialami 

    

16. Saya merasa bahwa keterbukaan dengan 

suami justru akan memperburuk keadaan 

    

17. Menurut saya canda gurauan dalam 

keluarga saya dapat menjalin kemesraan 

bersama  

    

18. Saya merasa keluarga saya selalu dalam 

suasana yang menyenangkan bila sedang 

berkumpul 

    

19. Menurut saya, keluarga saya tidak pernah 

ada waktu untuk berkumpul bersama di 

rumah 

    

20. Saya merasa seringkali ada ketegangan 

bila keluarga saya berkumpul 

    

21. Menurut saya suami dan saya dapat 

menjalankan kewajiban sebagai orang tua 

dengan baik 

    

22. Saya merasa anak-anak saya dapat disiplin 

dalam melaksanakan tugas-tugas 

sekolahnya 

    

23. Saya berpikir suami dan anak-anak sulit 

untuk diajak disiplin 

.  

    

24. Saya merasa anak-anak saya lebih suka 

menuntut hak-haknya daripada 

menjalankan kewajibannya 

 

 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

25. Saya menilai, antara saya dan suami ada 

sikap saling jujur satu sama lain 

    

26. Saya merasa anak-anak saya selalu 

berkata jujur bila mendapat nilai jelek 

disekolah 

    

27. Saya berpikir, kejujuran dalam keluarga 

saya justru memperkeruh persoalan 

    

28. Saya merasa suami dan anak-anak saya 

lebih suka berbohong  dalam menghadapi 

masalah daripada berkata jujur 

    

29.   Saya melihat keluarga saya selalu 

mematuhi perintah-perintah Tuhan 

    

30. Saya merasa keluarga saya selalu 

mensyukuri rahmat dari Tuhan 

    

31. Menurut saya, keluarga saya jarang berdoa      

32. Saya merasa ajaran moral yang sudah kami 

berikan kepada anak-anak tidak dijalankan 

dengan baik 

    

33. Menurut saya, suami dan saya sebagai 

orang tua selalu memberikan pengertian 

kepada  anak-anak 

    

34. Saya merasa suami dapat memahami 

kesibukan saya sehingga tidak terlalu 

menuntut perhatian saya 

    

35. Menurut saya, anak-anak tidak mau 

mengerti tentang keadaan ekonomi 

keluarga 

    

36. Saya merasa suami tidak pernah  

membantu pekerjaan rumah dan semaunya 

sendiri 

    

37. Saya melihat anak-anak saya  menghormati 

kami orang tuanya 

    



38. Saya merasa antara saya dan suami 

sependapat dalam pengasuhan anak 

    

39. Saya berpikir suami saya tidak pernah 

menghargai pendapat anak-anak 

    

40. Saya merasa pendapat yang disampaikan 

oleh anak-anak tidak harus di dengarkan 

    

41. Menurut saya, keluarga saya sering 

berdiskusi bersama bila menghadapi 

persoalan keluarga 

    

42. Saya merasa suami dan anak-anak saya 

mau menerima kritik dari saya 

    

43. Saya berpikir suami tidak pernah terbuka 

dengan anak-anak 

    

44. Saya merasa anak-anak takut untuk 

terbuka dengan kami orang tuanya 

    

45. Saya melihat keluarga saya kompak dalam 

banyak hal 

    

46. Saya merasa antara suami dan anak-anak 

terlihat bahagia saat ada kesempatan 

makan bersama keluarga 

    

47. Saya melihat suami tidak pernah mau 

berkumpul dengan anak-anak hanya 

sekedar nonton tv di rumah 

    

48. Saya merasa suami dan anak-anak tidak 

betah bila berada di rumah 

    

49. Saya menilai anak-anak saya selalu disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya  

    

50. Saya merasa bahwa suami dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai kepala 

rumah tangga dengan baik 

    

51. Menurut saya, hak-hak yang saya berikan 

kepada anak-anak saya justru 

disalahgunakan 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

52. Saya merasa suami tidak pernah mau untuk 

diajak disiplin bersama dalam menjalankan 

tugas-tugas dirumah 

    

53. Saya melihat suami dan anak-anak saya 

selalu mengatakan hal yang sebenarnya. 

    

54. Saya merasa bahwa keluarga saya takut 

untuk berbuat kebohongan 

    

55. Menurut saya suami saya selalu menutupi 

kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat 

daripada mengatakan sejujurnya 

    

56. Saya merasa sikap jujur yang diajarkan ke 

anak-anak tidak dilaksanakan dengan baik 

    

 
 

Telitilah kembali jawaban anda, jangan sam pai ada pernyataan yang 

terlewatkan. 
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