
LAMPIRAN
Identitas Diri :

Nama / Asli :

Status Ibu : Bekerja / Tidak Bekerja (coret yg tidak sesuai)

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

Ini bukan tes, melainkan instrumen. Instrumen ini sekedar untuk memberi anda

pemahaman-pemahaman baru mengenai aspek–aspek penting tentang cara anda

berfikir dan memahami diri. Respon anda yang pertama itulah yang terbaik.

Jangan membuang waktu dengan mencoba memikirkan kembali jawaban atau

respon anda.

Bacalah dengan seksama setiap pernyataan.

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan cara memilih salah

satu dari 4 (empat) alternatif jawaban yang tersedia. Berilah tanda silang (X) pada

salah satu pilihan jawaban yang tersedia disebelahnya. Pilihan jawaban yang

disediakan adalah :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Jika jawaban anda terasa kurang tepat, maka berilah tanda silang (X) pada

jawaban baru anda dengan mencoret jawaban pertama yang anda anggap kurang

tepat (X). Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua jawaban dapat

diterima dan sangat bermanfaat bagi penelitian kami. Skala ini terdiri dari 52

aitem.

Dalam pengisian skala ini dimohon jangan sampai ada yang terlewati.

Peneliti

Muhamad Fahmi Idris
(06410033)



INSTRUMEN

NO Pernyataan SS S TS STS

1 Jika saya tidak setuju dengan orang tua, maka saya meninggalkan rumah
2 Saya tidak suka jika diperintah oleh orang lain yang lebih muda dari saya
3 Saya tidak suka jika orang tua menegur saya
4 Saya sering berbeda pendapat dengan orang tua saya
5 Peraturan dalam bentuk apapun tidak akan berguna bagi saya
6 Menurut saya, di sekolah tidak perlu ada peraturan
7 Saya selalu bersikap menentang jika berhadapan dengan suatu peraturan
8 Peraturan yang ada membuat saya merasa terbelenggu
9 Saya ingin merasa bebas tanpa adanya aturan

10 Seringkali saya memanggil teman saya dengan panggilan yang jelek
(misuh)

11 Saya terbiasa merusak benda sebagai pelampiasan kemarahan saya

12 Saya tidak pernah menghiraukan pendapat orang lain tentang penampilan
saya

13 Saya merasa tersinggung jika ada teman mengkritik cara berpakaian saya
14 Jika ada teman menggoda saya, maka saya akan langsung memarahinya

15 Kebut-kebutan di jalan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya
meskipun hal tersebut merugikan kepentingan umum

16 Pada siang hari bulan ramadhan, kadang-kadang saya makan minum di
tempat umum

17 Saya akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya
18 Kegaduhan yang saya buat di kelas untuk menghilangkan kebosanan

19 Selama berada di dalam kelas, saya tidak bisa berhenti dari aktivitas
mengganggu teman

20 Saya tetap akan merokok meskipun akan mengganggu kesehatan saya

21 Menurut saya, yang penting cepat bertindak daripada harus berlama-lama
memikirkan resiko yang belum tentu terjadi

22 Seringkali saya bertindak tanpa memikirkan akibat yang akan saya alami
23 Merokok membuat saya lebih percaya diri
24 Kadangkala saya berbuat tanpa faham apa tujuan saya
25 Seringkali saya bingung ketika ditanya alasan saya melakukan pelanggaran
26 Saya melakukan pelanggaran karena ikut-ikutan teman
27 Saya patuh terhadap nasehat orang tua saya
28 Saya menuruti semua perintah guru saya di sekolah
29 Jika saya ditegur orang tua saya, maka saya mendengarkannya
30 Saya berusaha melakukan hal yang disukai oleh orang tua saya
31 Menurut saya peraturan dapat mengatur segalanya dengan baik
32 Saya merasa aman dan tenang dengan adanya peraturan di sekolah saya

33 Di rumah saya termasuk anak yang selalu mentaati peraturan yang
ditetapkan orang tua saya



Seberapa sering anda melakukan pelanggaran?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………

Pelanggaran apa saja yang anda lakukan?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………

34 Bagi saya, peraturan merupakan benteng saya agar tidak berbuat salah

35 Saya melihat manfaat dibalik adanya peraturan sehingga saya tidak mau
melanggarnya

36 Saya memilih diam saat merasa kesal
37 Di dalam kelas, saya duduk dengan tenang
38 Jika merasa tidak menyukai sesuatu, saya hanya menyimpannya dalam hati
39 Jika merasa bosan, saya akan melakukan aktifitas yang bermanfaat
40 Saya merasa senang jika dapat berbagi dengan orang lain
41 Saya tidak keberatan meminta maaf jika saya berbuat salah
42 Saya tidak pernah membentak orang tua saya dalam kondisi apapun
43 Saya tidak suka mencampuri urusan orang lain
44 Saya merasa kesal jika melihat ada teman yang menggangu orang lain
45 Jika berhadapan dengan guru, saya selalu bersikap hormat

46 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya tanpa terjadi hal-hal diluar
prediksi saya

47 Sebelum melakukan sesuatu, saya selalu mempertimbangkan baik
buruknya bagi saya

48 Saya pasti menolak ajakan teman yang dapat merugikan kesehatan

49 Saya tidak mau melakukan hal yang nantinya akan merugikan saya di masa
yang akan datang

50 Saya faham atas apa yang saya lakukan

51 Saya melakukan pelanggaran karena saya merasa bosan dengan cara
mengajar guru

52 Saya tidak suka ikut-ikutan teman yang melakukan pelanggaran



VALIDITAS KENAKALAN REMAJA

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
y1 130.36 642.920 .559 .948
y2 130.08 640.095 .566 .948
y3 130.41 646.164 .386 .949
y4 130.36 633.021 .689 .948
y5 130.65 648.533 .459 .949
y6 130.26 641.103 .617 .948
y7 130.23 636.502 .682 .948
y8 130.15 637.664 .632 .948
y9 130.28 643.476 .554 .948
y10 130.41 643.093 .476 .949
y11 130.78 658.759 .172 .951
y12 130.83 663.112 .089 .951
y13 130.88 641.763 .540 .949
y14 130.87 635.811 .576 .948
y15 130.98 648.888 .411 .949
y16 130.79 646.733 .439 .949
y17 130.81 644.943 .467 .949
y18 130.64 640.960 .548 .948
y19 131.05 647.098 .465 .949
y20 130.91 640.305 .549 .948
y21 130.22 636.355 .571 .948
y22 131.02 673.939 -.126 .952
y23 130.31 644.903 .527 .949
y24 130.20 640.061 .606 .948
y25 131.02 647.030 .436 .949
y26 131.06 656.380 .228 .950
y27 130.96 650.645 .360 .949
y28 130.77 648.078 .420 .949
y29 130.98 638.868 .526 .949
y30 131.06 641.067 .497 .949
y31 130.03 652.656 .345 .949
y32 130.28 641.052 .544 .949
y33 130.46 640.251 .681 .948
y34 130.90 651.202 .314 .950
y35 130.24 634.144 .665 .948
y36 130.27 631.290 .713 .948



y37 130.34 637.742 .626 .948
y38 130.42 643.600 .618 .948
y39 130.54 632.978 .710 .948
y40 130.30 632.131 .717 .948

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
y41 130.31 636.277 .658 .948
y42 130.36 636.718 .666 .948
y43 130.97 640.373 .600 .948
y44 130.84 651.085 .403 .949
y45 131.08 643.408 .536 .949
y46 130.83 640.062 .546 .948
y47 130.96 646.281 .534 .949
y48 130.97 639.039 .572 .948
y49 130.88 651.177 .321 .950
y50 130.79 640.572 .527 .949
y51 131.01 644.838 .530 .949
y52 131.09 641.921 .606 .948

RELIABILITAS KENAKALAN REMAJA

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 100 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.950 52



Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
133.20 668.424 25.854 52


