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Assalamualaikum wr. wb 

 

Perkenalkan saya Rahma Qamara Delmi Putri, mahasiswa dari jurusan Psikologi Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. Kuesioner ini di edarkan untuk kepentingan penelitian tugas akhir. Saya 

memohon kesediaan saudari/ibu untuk mengisi kuisioner yang sudah disediakan. Kuesioner ini 

disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir. Kuesioner ini disajikan dalam beberapa bentuk 

alternatif jawaban. Semua jawaban tidak ada yang salah, sehingga silahkan menjawab sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik 

penelitian. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengisi kuisioner ini.  

 

Wassalamualaikum wr. wb 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Rahma Qamara Delmi Putri 
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IDENTITAS DIRI 

Nama/Inisial   : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Jurusan   : 

Suku    : 

Nilai Matematika  : 

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk mengisi lembar tugas kuisioner penelitian dan menjawab 

semua pernyataan penelitian dengan keadaan saya yang sebenarnya. 

 

       Balikpapan,  Januari 2018 

 

 

        (   ) 
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A. SKALA KESEHATAN SOSIAL EMOSIONAL SESUDAH UJI COBA 

SKALA A 

Petunjuk Pengisian 

Dengan menggunakan skala 4 poin yang ditunjukkan di bawah ini, tunjukkan bagaimana sesuai atau 

ketidaksesuaian dari masing−masing pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi Anda. 

Tentukan jawaban Anda dengan memilih salah satu di antara 4 pilihan di bawah ini. 

1 = sangat tidak sesuai 

2 = tidak sesuai 

3 = sesuai 

4 = sangat sesuai 

Berikan tanda silang (X) pada kolom angka yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Saya bisa menyelesaikan masalah−masalah yang saya hadapi dengan baik.     

2. Saya bisa melakukan banyak hal jika saya mau mencoba..     

3. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan baik.     

4. Saya memiliki tujuan hidup.     

5. Saya mengerti suasana hati dan perasaan saya.     

6. Saya mengerti mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan.     

7. Ketika saya tidak memahami suatu materi, saya bertanya kepada guru 

berulang kali hingga saya memahami materi tersebut. 

    

8. Saya berusaha untuk menjawab semua pertanyaan di kelas.     

9. Ketika saya sedang mengerjakan soal matematika, saya tidak akan berhenti 

sampai saya menemukan hasil akhirnya. 

    

10. Di sekolah saya, ada seorang guru atau orang dewasa lain yang selalu 

meminta saya untuk melakukan yang terbaik. 

    

11. Di sekolah saya, ada seoeang guru atau orang dewasa lain yang mau 

mendengarkan saya ketika saya berbicara. 

    

12. Di sekolah saya, ada seorang guru atau orang dewasa lain yang percaya 

bahwa saya akan menjadi orang sukses. 

    

13.  Keluarga saya sangat membantu dan mendukung satu sama lain.     

14. Ada rasa kebersamaan di keluarga saya.     

15. Keluarga saya sangat akrab satu sama lain.     

16. Saya memiliki teman sebaya yang sangat peduli kepada saya.     

17. Saya memiliki teman sebaya yang bisa saya ajak untuk membicarakan     
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masalah−masalah saya.. 

18. Saya memiliki teman sebaya yang membantu saya ketika saya sedang 

mendapatkan masalah. 

    

19. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya.     

20. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya mengakuinya.     

21. Saya bisa menerima ketika saya diberitahu tidak     

22. Saya merasa tidak enak hati ketika seseorang tersakiti perasaanya.     

23. Saya mencoba untuk memahami apa yang telah dilalui seseorang.     

24. Saya mencoba untuk memahami apa yang orang rasakan dan pikirkan.     

25.  Saya bisa menunggu apa yang saya inginkan.     

26. Saya tidak akan mengganggu seseorang apabila ia sedang sibuk.     

27. Saya berpikir sebelum melakukan sesuatu.     

28. Setiap hari, saya selalu mencari kesempatan untuk melakukan banyak hal 

yang menyenangkan. 

    

29. Saya biasanya berharap untuk memiliki hari yang baik.     

30. Saya berharap lebih banyak hal baik yang terjadi pada saya dibandingkan hal 

yang buruk. 

    

 

31. Sejak kemarin, seberapa banyak Anda merasa bersyukur ? 

 1 2 3 4 5 

32. Sejak kemarin, seberapa banyak Anda merasa berterimakasih? 

 1 2 3 4 5 

33. Sejak kemarin, seberapa banyak Anda merasa dihargai? 

 1 2 3 4 5 

34. Seberapa banyak Anda merasa bersemangat saat ini? 

 1 2 3 4 5 

35. Seberapa banyak Anda merasa aktif hari ini? 

 1 2 3 4 5 

36. Seberapa banyak Anda merasa hidup saat ini? 

 1 2 3 4 5 
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B. SKALA STRES AKADEMIK SESUDAH TRY OUT 

SKALA B 

Petunjuk Pengisian 

Dengan menggunakan skala 4 poin yang ditunjukkan di bawah ini, tunjukkan bagaimana sesuai atau 

ketidaksesuaian dari masing−masing pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi Anda. 

Tentukan jawaban Anda dengan memilih salah satu di antara 4 pilihan di bawah ini. 

1 = sangat tidak sesuai 

2 = tidak sesuai 

3 = sesuai 

4 = sangat sesuai 

Berikan tanda silang (X) pada kolom angka yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 

No. Pernyataan Nilai 

1. Saya sangat tidak puas dengan nilai akademik saya.  

2. Saya merasa bahwa terdapat banyak sekali tugas di sekolah.  

3. Saya merasa bahwa terdapat banyak sekali pekerjaan rumah (PR).  

4. Pendidikan dan pekerjaan di masa depan memberikan saya banyak tekanan 

akademis. 

 

5. Orang tua saya sangat peduli dengan nilai akademik saya sehingga 

memberikan saya banyak tekanan. 

 

6. Saya merasakan banyak sekali tekanan ketika saya belajar setiap hari.  

7. Saya merasa bahwa banyak sekali ujian/ulangan di sekolah.  

8. Nilai akademik sangat penting untuk masa depan saya dan bahkan dapat 

menentukan seluruh hidup saya. 

 

9. Saya merasa bahwa saya telah mengecewakan orang tua saya ketika hasil 

ujian/ulangan saya buruk. 

 

10. Saya merasa bahwa saya telah mengecewakan guru saya ketika hasil 

ujian/ulangan saya tidak baik. 

 

11. Terdapat banyak sekali persaingan di antara teman sekelas saya yang 

memberikan saya banyak tekanan akademis. 

 

12. Saya selalu tidak percaya diri dengan nilai akademik saya.  

13. Sangat sulit bagi saya untuk berkonsentrasi selama kelas berlangsung.  

14. Saya merasa stres ketika saya tidak mencapai standar saya sendiri.  

15. Ketika saya gagal mencapai harapan saya, saya merasa saya tidak cukup 

baik. 
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16. Saya biasanya tidak bisa tidur dikarenakan khawatir ketika saya tidak bisa 

mencapai target yang saya tetapkan pada diri sendiri. 

 

 


