
LAMPIRAN 1 

A. Identitas 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis kelamin :  

B. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah masing-masing pernyataan dibawah ini dengan teliti dan jawablah 

dengan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, karena semua jawaban 

dianggap benar selama itu mencerminkan diri Anda. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang telah tersedia 

dengan memberikan tanda checklist (√) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan 

diri Anda. 

3. Pilihan jawaban yang tersedia diantaranya adalah : 

a. Sangat Sesuai  (SS) 

b. Sesuai   (S) 

c. Tidak Sesuai  (TS) 

d. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4. Jika Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 

yang salah, kemudia berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang lebih sesuai 

dengan diri Anda. 

Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya lebih senang belajar sendiri daripada 

berkelompok. 

√ 

 

   

2. Saya tahu bagaimana membuat teman saya 

bergembira ketika dia sedang sedih. 

  

√ 

 

√ 

 

 

5. Jawaban yang Anda berikan akan kami jaga dan dijamin kerahasiaannya 

6. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Anda. 

 

☻SELAMAT MENGERJAKAN☻ 



SKALA 1 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya akan membuat orang tua saya menerima balasan atas perceraian 

mereka 
    

2 Saya mencoba untuk menjaga jarak sebisa mungkin antara saya dan 

orangtua saya yang telah bercerai 
    

3 Karena mereka bercerai, saya berharap sesuatu yang buruk akan terjadi pada 

kedua orangtua saya  
    

4 Akibat perceraian mereka, saya hidup seolah-olah orangtua saya itu tidak 

ada 
    

5 Akibat perceraian orangtua saya, saya tidak percaya lagi dengan mereka     

6 akibat perceraian orangtua saya, saya ingin mereka mendapatkan apa yang 

harus mereka dapatkan karena kesalahnnya 
    

7 Setelah kejadian perceraian orangtua saya, saya sulit bersikap dengan 

hangat atau cair kepada mereka 
    

8 Saya menghidar dari orangtua saya setelah peristiwa perceraian mereka     

9 Walaupun orangtua saya telah bercerai, saya dapat melupakan rasa sakit itu     

10 Saya ingin memperbaiki hubungan dengan orangtua saya yang telah 

bercerai 
    

11 Akibat perceraian orangtua saya, saya ingin memutus hubungan dengan 

mereka 
    

12 Saya telah meredam kemarahan saya akibat perceraian orangtua sehingga 

saya dapat memulihkan hubungan kami lagi dengan sehat 
    

13 Jika mengingat kejadian perceraian orangtua saya, saya ingin melihat 

orangtua saya terluka dan merana 
    

14 Jika bertemu dengan kedua orangtua saya yang telah bercerai, saya menarik 

diri dari mereka 
    

 

SKALA 2 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Setelah perceraian orangtua saya, badan saya berkeringat ketika 

bertemu dengan mereka saat ini 
   

 
 

 

2 Saya sering tidak dapat tidur akhir-akhir ini karena mengkhawatirkan 

hal-hal yang akan terjadi setelah perceraian orangtua saya  
    

3 Ketika mengingat peristiwa perceraian orangtua saya, saya merasa 

sukar dalam memusatkan perhatian ketika di kelas saat ini 
    

4 Saya tidak merasakan kekhawatiran ketika bertemu dengan orangtua 

saya saat ini yang sudah bercerai 
    

5 Jika saat ini saya teringat perceraian orangtua saya, saya merasa 

kehidupan ini selalu terbebani 
    

6 Meskipun orangtua saya sudah bercerai, keadaan itu tidak membuat 

saya menjadi orang yang mudah marah 
    

7 Ketika saat ini saya memikirkan peristiwa perceraian orangtua saya, 

saya merasa tidak berguna untuk siapapun 
    

8 Jika saat ini saya mengingat peristiwa perceraian orangtua saya, saya 

merasa diri saya hancur 
    

9 Saya merasa gelisah saat ini jika memikirkan orangtua saya yang     



sudah bercerai 

10 Ketika bertemu dengan orangtua saya saat ini yang sudah bercerai, 

saya merasa sulit untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas 

sekolah 

    

11 Saya tetap bisa berfikir jernih saat ini meskipun saya sedang ada 

masalah dengan orangtua saya yang sudah bercerai 
    

12 Saat ini saya benar-benar tidak percaya diri kepada teman-teman saya, 

jika melihat kondisi keluarga saya yang sudah bercerai 
    

13 Saya tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman saya dengan percaya 

diri meskipun orangtua saya sudah bercerai  
    

14 Akibat perceraian orangtua saya, saya menjadi orang yang mudah 

marah akhir-akhir ini 
    

15 Akhir-akhir ini nafsu makan saya hilang jika teringat perceraian 

kedua orangtua saya 
    

16 Meskipun orangtua saya sudah bercerai, saya tetap bisa fokus 

mengerjakan tugas sekolah saya 
    

 

♥ TERIMA KASIH ♥ 

  



LAMPIRAN 2 

Reliability Forgiveness Scale 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 24 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.857 .868 14 

 

Reliability Anxiety Scale 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 24 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.928 .929 16 

 



LAMPIRAN 3 

Kategorisasi Forgiveness 

 

Statistics 

Kategorisasi  Rerata  Forgiveness 

N Valid 24 

Missing 0 

 

 

Kategorisasi Rerata Forgiveness 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SEDANG 5 20.8 20.8 20.8 

TINGGI 19 79.2 79.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

 
 

 

 

 

 



Kategorisasi Anxiety 

 

Statistics 

Kategorisasi  Rerata  Anxiety 

N Valid 24 

Missing 0 

 

 

KATEGORISASI RERATA KECEMASAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RENDAH 3 12.5 12.5 12.5 

SEDANG 6 25.0 25.0 37.5 

TINGGI 15 62.5 62.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 4 

Correlations Forgiveness – Anxiety 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

FORGIVENESS 45.7500 6.42854 24 

ANXIETY 47.8333 9.41630 24 

 

Correlations 

  FORGIVENESS ANXIETY 

FORGIVENESS Pearson Correlation 1 -.206 

Sig. (2-tailed)  .334 

N 24 24 

ANXIETY Pearson Correlation -.206 1 

Sig. (2-tailed) .334  

N 24 24 

 


