
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama :  

Jenis Kelamin : Laki-laki / perempuan 

Kelas : No. Absen :  

PETUNJUK MENGISI SKALA 
Dalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan 

permasalahan anda sehari-hari. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan yang ada, anda 

hanya diminta untu meberikan pendapat mengenai pernyataan tersebut dengan cara memilih 

salah satu dari 4 alternatif jawaban yang disediakan. 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dengan cara 

memberi tanda (X) pada salah satu kolom jawaban yang tersedia. 

 

SS : jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan pendapat anda 

S : jika pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat anda 

TS : jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pendapat anda 

STS : jika pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan pendapat anda 

 

Semua jawaban adalah benar apabila sesuai dengan diri anda dan jangan satupun 

terlewati. Kami akan menjaga kerahasiaan seluruh isi skala ini sehingga anda tidak perlu ragu-

ragu dalam menjawab. 

Atas kesungguhan dan kejujuran anda dalam memberikan pendapat pada skal ini, 

kami ucapkan terima kasih. 

 



SKALA 1 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya akan diam jika diperlakukan tidak adil oleh orang lain      

2. Saya sering menggosipkan teman yang tidak saya sukai.     

3. Saya tidak akan membalas orang yang telah menghina saya.     

4. Bila saya melihat orang yang berpakaian norak, saya akan mengejeknya.     

5. Saya berusaha meminta pertolongan dengan sopan      

6. Saya tidak segan mengancam seseorang untuk mendapatkan apa yang saya 

mau darinya. 
    

7. Saya lebih senang kalau teman saya menurut bukan karena takut.     

8. Saya merasa senang pada saat mengatakan sesuatu yang membuat lawan 

bicara saya ketakutan. 
    

9. Saya bisa menahan keinginan untuk meludah meskipun melihat orang yang 

membuat saya muak  
    

10. Saya sering meludahi teman yang sok atau gaya kepada saya     

11. Saya merasa jijik melihat orang yang mengumpat sambil meludahi hal hal 

yang tidak disenanginya. 
    

12. Saya meludahi teman yang berkata kasar kepada saya     

13. Menurut saya, memukul bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah      

14. Saya akan memukul teman sebangku jika saya marah kepada seseorang     

15. Saya berusaha tidak memukul teman walaupun saya kesal     

16. Saya memukul teman sekerasnya ketika saya marah atau merasa sebal.     

17. Ketika marah, maka saya bisa mencaci dan atau melempar apa saja yang ada 

di sekitar saya. 
    

18. Saya bisa saja kehilangan kendali diri ketika marah.     

19. Walapaun kondisi marah, saya masih bisa bersabar.     

20. Ketika marah saya berusaha tidak menyakiti orang lain.     

21. Saya merasa senang bila teman saya bahagia.     

22. Saya tidak suka bila teman saya lebih pintar     

23. Saya mengerti bila ibu lebih sayang adik, karena dia lebih kecil     

24. Saya kesal bila ibu lebih menyayangi adik     

 

 

 



SKALA 2 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya mengetahui apa yang membuat saya sedih, marah, dan perasaan yang 

lain. 
    

2. Saya mampu bertindak sesuai dengan keinginan saya tanoa harus 

dipengaruhi oleh orang lain. 
    

3. Saya lebih suka orang lain yang membuat keputusan untuk saya daripada 

harus membuat keputusan sendiri. 
    

4. Saya tidak mengetahui apa saja kemampuan yang dapat saya lakukan.     

5. Saya dapat merencanakan sesuatu dengan matang, setelah itu 

melaksanakan dengan baik. 
    

6. Saya terbiasa mengoreksi diri dengan mendengarkan apa kata hati.     

7. Saya termasuk orang yang biasa menunda pekerjaan, karena ingin 

bersenang senang dahulu. 
    

8. Saya sering tenggelam dan hayut dalam masalah yang saya hadapi.      

9. Walaupun terkadang saya merasa jenuh dan lelah dalam menghadapi 

permasalahan atau kegagalan, saya mampu mampu bangkit. 
    

10. Menurut saya, kegagalan itu merupakan suatu kesuksesan yang tertunda.     

11. Dalam memecahkan permasalahn, saya sulit mencari alan keluar yang 

terbaik. 
    

12. Saya merasa prihatin dengan musibah yang menimpa teman.     

13. Saya biasa menjadi pendengar yang baik saat teman menceritakan 

permasalahannya. 
    

14. Menurut saya, ketika ada teman yang mengalami keulitan itu merupakan 

masalah pribadi mereka. 
    

15. Saya merasa kurang nyaman jika harus berbaur dengan teman yang bukan 

teman satu geng saya. 
    

16. Saya bisa mengenali emsoi dan perasaan orang lain dari tatap mata dan 

nada suaranya. 
    

17. Saya berusaha untuk menilai apa yang terjadi di sekitar saya degan apa 

adanya. 
    

18. Saya terbiasa menjadi pemimpin yang mempunyai pengaruh dalam 

kelompok. 
    

19. Saya merasa kesulitan saat mengekspresikan atau membicarakan ide 

kepada orang lain. 
    

20. Saya akan memilih milih dengan siapa saya akan bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan tugas dari guru. 
    

21. Saya akan memarahi atau mencela seseorang yang tidak sependapat dengan 

saya. 
    

  


