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SKALA AFEKTIF BERFIKIR KRITIS 

 

PETUNJUK 

 

1. Skala ini terdiri dari    pernyataan. Anda diminta membaca pernyataan dan 

kemudian memberikan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda 

sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban “Sangat Sesuai” atau “Sesuai”  

atau “Ragu-Ragu” atau “Tidak Sesuai” atau “Sangat Tidak Sesuai”dengan 

memberikan tanda silang (X). 

2. Karena setiap jawaban sesuai dengan keadaan masing-masing, maka tidak ada 

jawaban yang dianggap salah. 

3. Setelah selesai menjawab semua pernyataan, periksalah kembali, jangan sampai 

ada pernyataan yang belum terjawab. 

 

PERNYATAAN 

 

 

  

1. Pertanyaan yang mengarah pada investigasi membuat saya merasa dihakimi. 

2. Saya merasa sedih ketika pertanyaan yanhg saya ajukan membuat orang merasa 

diinvestigasi 

3. Saya puas ketika saya mampu  memberi argumen dengan panjang lebar.  

4. Sangat tidak menyenangkan menunjukkan persamaan dan perbedaan dari 

permasalahan yang berbeda. 

5.  Saya senang mencari persamaan dan perbedaan dari permasalahan yang berbeda. 

6. Saya sedih ketika tidak mampu membuat permasalahan menjadi masalah-masalah yang 

lebih spesifik. 

7.  Saya sedih ketika apa yang saya usulkan ternyata tidak memberi solusi. 

8.  Saya sedih ketika saya salah dalam menterjemahkan suatu permasalahan. 

9. Saya tidak bisa memaafkan diri saya, ketika saya salah memberi masukan terhadap 

suatu masalah.  
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10. saya senang dalam menganalisa data dari setiap permasalahan. 

11. menganalisa data dari setiap permasalahan adalah hal yang sia-sia untuk dikerjakan. 

 12. saya merasa kesulitan ketika mengeneralisasi suatu masalah terhadap masalah yang 

lain.  

13. Saya merasa puas ketika mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah 

saya. 

14.Saya merasa senang ketika mampu menarik kesimpulan dari semua fakta yang ada. 

15. saya sedih ketika tidak mampu memberi masukan sesuai dengan kenyataan. 

16.saya sedih ketika saya member masukan yang dapat merugikan  berbagai kepentingan 

walaupun itu sesuai kenyataan.   

17.Memberikan alternative penyelesaian dari suatu permasalahan adalah suatu hal yang 

menyenangkan. 

18.hal yang sia-sia ketika mencari penyelesaian alternative dari suatu masalah. 

19.saya senang ketika semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. 

20.Adalah hal yang menyedihkan menyimpan masalah dalam rangka untuk mencari 

penyelesaian. 

21.saya senang ketika mempunyai banyak pilihan untuk dikerjakan. 

22.saya bingung ketika dihadapkan pada berbagai pilihan. 

23.saya bingung ketika harus memilih. 

24.saya merasa rendah diri ketika memutuskan tanpa meminta pertimbangan orang-orang 

disekitar saya. 
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CONTOH: 

 

“ Saya suka produk buatan dalam negri” 

 

Jika Anda setuju dengan pernyataan itu, silanglah “Ya”, jika Anda tidak setuju 

dengan pernyataan itu, silanglah “Tidak”. 

 

 

 No.                     Pernyataan                                      

 

1. Saya lebih senang ikut permainan yang sudah saya kenal daripada ikut 

permainan baru. 

 

2. Saya senang menulis puisi menurut selera saya sendiri. 

 

3. Sangat tidak sopan bagi siswa untuk menentang pendapat guru. 
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4. Saya tidak suka membaca cerita khayal. 

 

5. Saya senang membuat barang baru yang dirakit dari barang bekas. 

 

 

6. Saya ragu-ragu untuk mengemukakan gagasan saya karena takut gagasan itu 

tidak benar. 

 

7. Menurut saya pendapat orang tua sebaiknya selalu dituruti. 

 

 

8. Saya lebih suka memainkan alat musik baru daripada alat musik yang telah 

saya kenal. 

 

9. Saya senang mencobakan apa saja yang dapat saya lakukan dengan barang 

yang sudah tidak terpakai. 

 

10.Meskipun saya merasa terganggu oleh  

     asap rokok dari orang yang duduk di  

     sebelahku, saya akan diam saja. 

  

11.Saya merasa bahwa saya tidak   

    mempunyai daya khayal yang baik. 

 

12.Saya senang mencoba mencipta lagu. 

 

13.Dalam keluarga, saya tidak ragu-ragu  

     mengemukakan gagasan saya  

     walaupun mungkin tidak disetujui oleh  

     saudara saya. 
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14.Saya akan berusaha memberikan  

     penilaian tentang sesuatu hal lepas  

    dari pengaruh orang lain. 

 

15.Jika bermain sandiwara, saya lebih  

     senang mendapat peran yang berganti- 

     ganti daripada mendapat peran yang  

    sama. 

  

16.Saya senang berkhayal tentang  

     kejadian-kejadian yang belum pernah  

     terjadi. 

 

17.Jika ada waktu luang saya senang  

     membaca cerita khayal. 

 

18.Meskipun mungkin tidak disetujui  

     oleh teman-teman, saya akan tetap  

     mengemukakan gagasan saya. 

 

19.Saya suka berpetualang di daerah yang  

     belum saya kenal. 

 

20.Dalam keluarga, saya merasa kurang  

     bebas mengemukakan keinginan saya. 

 

21.Menurut saya, mengembangkan daya  

     khayal tidak ada gunanya. 

 

22.Saya senang mencoba mengikuti  
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     lomba yang belum pernah saya ikuti. 

 

23.Saya tidak merasa ragu-ragu untuk  

     mengemukakan pendapat saya di  

     hadapan guru. 

 

24.Saya tidak suka membaca cerita  

     khayal. 

 

25.Menurut saya, di kelas lebih baik  

     berdiam diri daripada memberi  

     jawaban yang salah. 

 

26.Jika usul saya ditertawakan oleh  

     saudara saya maka saya tidak akan  

     mengemukakan usul itu pada orang  

     tua. 

            

 

 


