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No : 

Asal Sekolah : 

Kelas  : 

Tinggal bersama orang tua / tidak tinggal bersama dengan orang tua *

 
SKALA I 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya ikut bimbingan belajar karena keinginan saya 

sendiri 

SS S TS STS 

2 Jika nilai saya jelek saya jadi malas belajar di rumah 

maupun di bimbel 

SS S TS STS 

3 Walaupun ujian masih lama saya tetap belajar dengan 

tekun 

SS S TS STS 

4 Saya lebih tertarik belajar sendiri daripada mengikuti 

bimbingan belajar 

SS S TS STS 

5 Saya selalu rajin belajar di sekolah ataupun di tempat  

bimbel agar nilai saya baik 

SS S TS STS 

6 Saya malas mengikuti bimbel sebab orangtua tidak 

pernah memperhatikan saya 

SS S TS STS 

7 Saya tetap masuk bimbel, meskipun hujan SS S TS STS 

8 Menurut saya, mengikuti bimbel hanyalah membuang 

uang secara percuma 

SS S TS STS 

9 Saya ingin seperti teman saya yang selalu mendapat 

nilai yang bagus di kelas 

SS S TS STS 

10 Saya lebih senang bermain daripada mengikuti bimbel SS S TS STS 

11 Saya senang bila ada tes-tes yang diadakan di tempat 

bimbel Karena melatih saya untuk mengerjakan soal-

SS S TS STS 

                                                 
* Coret yang tidak perlu 
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soal 

12 Dengan mengikuti bimbel waktu bermain saya 

menjadi berkurang 

SS S TS STS 

13  Di sekolah ataupun tempat bimbingan belajar saya 

lebih suka duduk di depan supaya saya dapat 

memperhatikan pelajaran dengan baik 

SS S TS STS 

14 Mengikuti bimbel bukanlah suatu hal yang penting SS S TS STS 

15 Dengan mengikuti bimbel, saya merasa siap untuk 

mengikuti pelajaran di sekolah. 

SS S TS STS 

16 Saya merasa dengan mengikuti bimbel, waktu 

istirahat saya berkurang 

SS S TS STS 

17  Di rumah saya akan mengulang kembali pelajaran 

yang didapat dari bimbel 

SS S TS STS 

18 Menurut saya lebih enak belajar di rumah karena lebih 

tenang 

SS S TS STS 

19 Saya sering malas mengerjakan tes yang diadakan di 

tempat bimbel 

SS S TS STS 

20 Walaupun saya ikut bimbel, saya tidak akan mendapat 

nilai yang bagus 

SS S TS STS 

21 Dengan mengikuti bimbel, tugas-tugas saya yang lain 

menjadi terbengkalai 

SS S TS STS 

22 Meskipun saya mengikuti bimbel, tetapi saya belum 

merasakan manfaatnya 

SS S TS STS 
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No : 

Diisi oleh Ayah / Ibu *  

Orang tua tinggal bersama  / orang tua tidak tinggal bersama anak *

 
 

SKALA II 
No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya selalu memberikan pendapat atau nasehat ketika 

anak meminta pertimbangan dari saya.. 

SS S TS STS 

2 Saya tidak pernah memberikan hadiah apabila anak 

saya mendapat nilai bagus di sekolah karena itu sudah 

kewajibannya sebagai pelajar 

SS S TS STS 

3 Saya tidak lupa untuk mencium dan memeluk anak 

saya bila mereka mendapat nilai bagus 

SS S TS STS 

4 Saya sangat membatasi setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh anak saya 

SS S TS STS 

5 Anak selalu berkonsultasi kepada saya atas kegiatan 

yang dilakukannya, walaupun keputusan terakhir tetap 

padanya 

SS S TS STS 

6 Saya menganggap bahwa pemberian hadiah pada 

anak, akan membuat anak saya menjadi malas 

SS S TS STS 

7 Saya berjanji memberikan hadiah untuk anak bila 

mendapat nilai bagus 

SS S TS STS 

8 Saya sering membuatkan PR anak SS S TS STS 

9  Saya selalu menasehati anak saya ketika ia berbuat 

kesalahan 

SS S TS STS 

10 Saya seringkali lupa memberi pujian atau mencium SS S TS STS 

                                                 
* Coret yang tidak perlu 
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dan memeluk anak saya karena kesibukan saya 

11 Saya selalu memberi pujian jika anak melakukan 

sesuatu yang membanggakan 

SS S TS STS 

12 Saya tidak pernah memberikan dorongan belajar pada 

anak saya karena saya yakin anak saya tahu apa yang 

sudah menjadi kewajibannya 

SS S TS STS 

13 Saya memberi pertimbangan atau masukan pada 

keputusan yang akan anak ambil. 

SS S TS STS 

14 Saya tidak pernah memberikan hadiah pada anak 

saya, walaupun anak saya meminta hadiah bila dia 

mendapat nilai yang baik 

SS S TS STS 

15 Anak saya dapat memilih sendiri hadiah yang 

diinginkan asal anak saya mendapat nilai yang baik   

SS S TS STS 

16 Anak saya sering bertanya pada orang lain bila 

mempunyai kesulitan  dalam tugas sekolahnya karena 

saya dianggap tidak dapat mengajarinya dengan baik 

SS S TS STS 

17  Saya sering mengingatkan anak bila malas belajar 

akan dapat merugikan dirinya sendiri 

SS S TS STS 
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