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Kelas : 

L/P    : 
Pekerjaan Orangtua: 
No. Absen : 

SKALA PSIKOLOGI 

Petunjuk Pengisian :  

1. Dibawah ini terdapat sebuah skala yaitu skala kemandirian. Dimohon partisipasi anda 
untuk mengisinya.  

2. Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan, bacalah pernyataan skala ini dengan teliti 
dan jawaban sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya.  

3. Pilihlah satu jawaban dari 4 alternatif jawaban yang telah tersedia dengan tanda silang 
( X )  

4. Kriteria jawaban terdiri dari :  
SS   : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan Anda. 
S     : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan Anda. 
TS   : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan Anda. 
STS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sangat Sesuai dengan keadaan Anda. 

5. Jika Ada ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda ( = ) pada jawaban salah dan pilih 
kembali jawaban yang menurut anda benar.  
Contoh :  

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya suka menolong X  X  

6. Contoh yersebut diatas berarti anda mengubah jawaban dari “TS” menjadi “SS”.   
7. Skala ini bukan merupakan suatu tes tertentu sehingga semua jawaban yang diberikan 

adalah BENAR, sejauh hal itu sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya.  
8. Jawaban yang anda berikan sangat berguna bagi kami didalam penyusunan skripsi ini, 

oleh karen itu kami mengharapkan jawaban yang sejujurnya dari Anda tanpa dipengaruhi 
oleh orang lain. Untuk menjamin kerahasiaan, Anda tidak diminta mencantumkan nama 
Anda dan identitas Anda, kami jamin kerahasiaannya.  

9. Terimakasih atas bantuan Anda dan selamat mengerjakan.  
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No.  Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya berusaha untuk tetap sama dengan teman – 

teman satu kelompok. 
    

2.  Saya tidak nyaman dengan kelompok      
3.  Saya rela melakukan apapun agar diterima oleh 

teman – teman kelompok.  
    

4.  Saya tidak takut ditolak teman sekelompok ketika 
tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam 
kelompok. 

    

5.  Saya suka meniru gaya teman – teman agar terlihat 
kompak. 

    

6.  Saya memilih kegiatan yang saya sukai walaupun 
kegiatan tersebut tidak sama dengan kegiatan teman 
– teman saya 

    

7.  Saya menjaga kekompakkan dengan teman – teman 
saya. 

    

8.  Saya berani tampil berbeda dengan teman – teman.     
9.  Saya  membeli barang yang sama dengan teman – 

teman sesuai dengan kesepakatan. 
    

10.  Kesepakatan kelompok tidak selalu benar meski di 
buat bersama – sama.  

    

11.  Saya sependapat dengan kelompok agar saya tidak 
dijauhi oleh teman – teman saya  

    

12.  Pendapat saya tidak harus sama dengan pendapat 
teman – temna kelompok 

    

13.  Saya berusaha sepakat dengan pendapat teman – 
teman 

    

14.  Saya berani mengungkapkan pendapat yang 
berbeda dengan pendapat teman – teman saya 

    

15.  Setiap keputusan kelompok sering saya dukung     
16.  Apa yang menjadi kesepakatan dalam  kelompok, 

sering saya langgar. 
    

17.  Saya hanya akan menaati pendapat dari kelompok 
yang menurut saya itu benar 

    

18.  Saya tidak akan pergi jika tugas belum selesai 
meskipun teman – teman memaksa 

    

19.  Saya mengikuti keinginan kelompok     
20.  Saya berani menolak apabila teman – teman 

mengajak melakukan hal – hal yang tidak saya 
inginkan 

    

21.  Saya taat dengan aturan kelompok yang sudah 
dibuat. 

    

22.  Saya tidak takut ditolak teman sekelompok apabila 
tidak taat dengan kelompok 

    

23.  Saya mengikuti perintah kelompok, karena dapat 
dipercaya. 

    

24.  Aturan dalam kelompok membuat saya tertekan     
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KUESIONER  

Nama Lengkap  :  

Kelas    : 

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan orang lain di manapun 
Anda berada. Anda diminta untuk menjawab pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang Anda 
alami dengan memilih: 

1     :     Tidak pernah melakukan 
2     :     Jarang melakukan 
3     :     Agak sering melakukan 
4     :     Sering melakukan 
5     :     Selalu melakukan 

Cara menjawab yaitu dengan memberi tanda sialang (X) pada nomor di samping 
pernyataan yang telah disediakan. 

Perlu diingat bahwa semua jawaban dianggap benar, dan kerahasiaan jawaban 
Anda akan kami jamin. Untuk itu Anda diminta menjawab dengan sejujur-jujurnya. 

Terima kasih. 

No
. PERNYATAAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 
1 Saya menolong teman yang mengalami kesulitan belajar.      
2 Saya memberi petunjuk kepada teman/orang lain yang tidak tahu arah 

jalan/ rumah. 
     

3 Kalau ada orang yang mendapat kesulitan Saya pura-pura tidak tahu.      
4 Saya menyumbang uang/barang untuk amal bakti.      
5 Saya memberi semangat pada teman agar aktif dalam hidup.      
6 Sedekah pada pengemis hanya akan membuat malas pengemis, untuk 

itu Saya tidak mau sedekah pada pengemis. 
     

7 Saya melaksanakan kerja suka rela (kerja bakti) di sekolah/rumah.      
8 Saya membantu orang yang kekurangan agar kondisinya lebih baik.      
9 Saya segan meminjamkan alat tulis pada teman karena takut 

rusak/tidak kembali. 
     

10 Saya membukakan pintu untuk orang lain.      
11 Saya menunjukkan kesalahan karyawan/petugas (di bank, 

supermarket, toko, warung) dalam pengembalian sisa uang yang lebih 
pada saya. 
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12 Saya meminjamkan alat-alat perkakas (piring, mangkok, gelas, sapu, 
dan lain-lain) kepada tetangga atau teman Saya. 

     

13 Saya segan bila diajak untuk menjenguk teman sakit.      
14 Saya membersihkan kamar mandi rumah tanpa disuruh.      
15 Saya membagi perasaan pada orang lain agar ikut senang.      
16 Saya menolong menasehati seorang teman yang malas belajar agar 

belajar dengan baik. 
     

17 Saya merasa sayang meminjamkan barang-barang saya pada orang 
lain yang membutuhkan karena takut rusak. 

     

18 Saya membantu orang tua membersihkan rumah.      
19 Saya membantu mencucikan pakaian milik bapak/ibu/saudara/teman.      
20 Saya diam saja atau pura-pura tidak tahu bila ditanya orang yang 

tidak saya kenal untuk menunjukkan arah jalan. 
     

21 Saya meminjamkan alat tulis pada teman.      
22 Saya dengan senang hati memberikan barang – barang bekas milik 

saya untuk mereka yang membutuhkan. 
     

23 Saat sedang bahagia, saya membaginya dengan bercerita pada teman.      
24 Saya mengembalikan barang yang ketinggalan milik orang yang tidak 

saya kenal kepada pemiliknya. 
     

25 Saya segan menyumbang uang untuk pembangunan panti asuhan 
maupun tempat – tempat ibadah, karena nantinya saya tidak 
menggunakan fasilitas – fasilitas tersebut. 

     

26 Saya membantu orang tua dengan menyirami tanaman.      
27 Saya menolong menyeterikakan pakaian milik 

ayah/ibu/saudara/teman. 
     

28 Saya pernah menemukan barang yang ketinggalan dan tidak 
mengembalikan barang tersebut karena saya tidak kenal walaupun 
saya tahu alamatnya. 

     

29 Saya menolong orang yang kesripahan dengan membantu 
menyiapkan sesuatu untuk keperluan tersebut. 

     

30 Bekerja giat membantu orang lain hanya membuat badan capai.      
31 Saya memberi tahu pelajaran dan tugas – tugas di sekolah pada teman 

yang tidak masuk sekolah. 
     

32 Saya menasehati teman agar memperhatikan kepentingan orang lain.      
33 Saya menyisihkan uang saku saya untuk dimasukkan kedalam kotak 

amal. 
     

34 Saya membersihkan papan tulis tanpa menunggu teman lain 
melakukan. 

     

35 Saya malas membantu pekerjaan orang tua di rumah.      
36 Saya menolong orang lain karena ada pamrih.      
37 Saya dan teman-teman menjenguk teman yang sakit agar senang.      
38 Daripada susah-susah menghabiskan waktu dan tenaga untuk 

menolong orang lain, lebih baik waktu dan tenaga dipakai untuk 
mengurus diri sendiri. 

     

39 Saya sedekah pada pengemis.      
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40 Saya jarang membantu teman yang mengalami kesulitan dalam 
belajar walaupun saya mampu membantu. 

     

41 Saya segan melakukan kerja bakti walaupun teman-teman 
menyuruhnya, karena hanya menghabiskan tenaga. 

     

42 Saya meminjamkan handphone saya pada teman yang meminta pulsa.      
43 Saya ikut membantu memecahkan masalah teman yang mengalami 

kesulitan. 
     

44 Saya membereskan tempat tidur agar orang tua senang.      
45 Saya membantu membawakan barang-barang milik orang lain yang 

kerepotan membawanya. 
     

46 Saya memboncengkan atau memberi tumpangan dengan kendaraan 
kepada teman. 

     

47 Saya membantu orang tua/saudara/teman dengan mengantarkannya 
ke suatu tempat. 

     

48 Saya berpartisipasi dalam acara amal.      
49 Saya tidak mau meminjamkan barang-barang saya sekalipun teman 

saya membutuhkan, karena sering rusak/tidak kembali. 
     

50 Saya membereskan ruangan kelas agar tampak bersih.      
51 Saya merasa memberi jasa pertolongan pada orang yang tidak dikenal 

merupakan perbuatan bodoh. 
     

52 Saya membantu orang tua dengan membuatkan minuman agar orang 
tua senang. 

     

53 Saya menghibur teman yang sedih agar senang.      
54 Saya tidak mau membersihkan papan tulis karena saya malu.      
55 Saya membantu kelompok memecahkan persoalan yaitu dengan 

menggalang persatuan menyamakan pendapat. 
     

56 Saya lebih baik mengerjakan tugas daripada mengikuti kegiatan amal 
baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. 

     

57 Membantu memperbaiki kendaraan milik orang lain hendaknya 
dilakukan demi pamrih pribadi. 

     

58 Saya membantu guru mencatatkan di papan tulis agar orang lain 
senang. 

     

59 Saya segan menghibur orang yang sedih walaupun teman saya 
memintanya, karena memang saya tidak suka. 

     

60 Saya sering ikut-ikutan membuat gaduh suasana kelas.      
61 Saya segan meminjamkan catatan pada teman karena hanya membuat 

malas. 
     

62 Mendahulukan antrean, bagi saya merupakan tindakan yang mencari 
perhatian. 

     

63 Saya membantu teman/saudara/orang tua dengan memberi tahu 
sesuatu kepada orang lain yang belum tahu. 

     

64 Saya membersihkan kendaraan agar orang tua senang.      
65 Bila membersihkan kamar mandi/WC, perut saya jadi mulas, maka 

saya tidak mau melakukan biarpun orang lain marah. 
     

66 Saya membantu membetulkan suatu perkakas/sepeda/kendaraan yang 
rmilik orang lain. 
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67 Mengantarkan ke suatu tempat enggan saya lakukan, karena 
menghabiskan tenaga. 

     

68 Saya membantu guru menenangkan suasana kelas yang gaduh.      
69 Memberi petunjuk kepada teman yang belum tahu akan dianggap 

sebagai lelucon, untuk itu hendaknya tidak usah memberi petunjuk. 
     

70 Saya enggan menyumbangkan pakaian dan barang – barang bekas 
saya karena masih bagus dan harganya mahal. 

     

71 Saya melayat kenalan/tetangga yang meninggal.      
72 Memboncengkan teman sebaiknya dihindari, karena akan 

merepotkan. 
     

73 Saya mengisi kotak amal di tempat umum.      
74 Tindakan saya menyeberangkan orang lain akan membahayakan diri 

sendiri. 
     

75 Saya membantu menyeberangkan orang yang melintasi jalan raya.      
76 Menurut saya, ikut berduka cita dalam pelayatan adalah suatu 

kebohongan besar. 
     

77 Saya ikut kerja bakti agar teman/saudara/orang tua senang.      
78 Menunjukkan kesalahan orang lain di hadapan umum adalah tindakan 

yang tepat. 
     

79 Membersihkan kamar tidur adalah pekerjaan sepele, untuk itu saya 
malas melakukan. 

     

80 Saya menjenguk teman yang sakit.      
81 Saya enggan memberikan pulsa saya pada teman yang butuh 

menelepon, karena pulsa mahal. 
     

82 Saya dengan senang hati mendahulukan seseorang di belakang saya 
saat berada dalam antrean. 

     

83 Saya membantu orang tua dengan menyapu halaman.      
84 Saya segan membantu mencucikan piring-sendok-gelas orang tua di 

dapur karena takut pecah. 
     

85 Saya membantu mencucikan piring-gelas-sendok.      
86 Saya membantu membersihkan kamar tidur agar orang tua merasa 

senang. 
     

87 Memberi tahu kepada teman bahwa menolong adalah perbuatan baik, 
jarang saya lakukan. 

     

88 Walaupun orang tua minta bantuan saya untuk menyapu halaman, 
tapi saya segan melakukannya dan pura-pura sibuk. 

     

89 Dengan berat hati saya membuatkan minuman untuk orang lain.      
90 Saya mempersilahkan teman menggunakan handphone saya saat 

sedang butuh untuk menelepon. 
     

91 Menghapus papan tulis adalah pekerjaan sepele, karena itu saya tidak 
tertarik sehingga saya tidak mau melakukannya. 

     

92 Saya dengan sukarela menjadi pendonor dalam aksi donor darah .      
93 Saya menggantikan tugas teman/saudara yang sedang sakit untuk 

membersihkan kamar mandi/WC dengan sukarela. 
     

94 Karena takut kotor tangan dan pakaian saya, maka saya tidak mau 
kalau disuruh menuliskan catatan di papan tulis, walaupun saya bisa 
melakukannya. 
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Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 

SKALA PSIKOLOGI 

Petunjuk Pengisian :  

10. Dibawah ini terdapat sebuah skala yaitu skala kemandirian. Dimohon 
partisipasi anda untuk mengisinya.  

11. Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan, bacalah pernyataan skala ini 
dengan teliti dan jawaban sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya.  

12. Pilihlah satu jawaban dari 4 alternatif jawaban yang telah tersedia dengan 
tanda silang ( X )  

13. Kriteria jawaban terdiri dari :  
SS   : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan Anda. 
S     : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan Anda. 
TS   : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan Anda. 
STS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sangat Sesuai dengan keadaan Anda. 

14. Jika Ada ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda ( = ) pada jawaban 
salah dan pilih kembali jawaban yang menurut anda benar.  
Contoh :  

No. Pernyataan SS S TS STS 
2. Saya suka menolong X  X  

 
15. Contoh tersebut diatas berarti anda mengubah jawaban dari “TS” menjadi 

“SS”.  
16. Skala ini bukan merupakan suatu tes tertentu sehingga semua jawaban yang 

diberikan adalah BENAR, sejauh hal itu sesuai dengan keadaan Anda yang 
sesungguhnya.  

17. Kami mengharapkan jawaban yang sejujurnya dari Anda tanpa dipengaruhi 
oleh orang lain. Untuk menjamin kerahasiaan, Anda tidak diminta 
mencantumkan nama Anda dan identitas Anda, kami jamin kerahasiaannya.  

18. Periksalah kembali apakah semua pernyataan sudah dijawab.  
19. Terimakasih atas bantuan Anda dan kerjasamanya.  

 

SELAMAT 
MENGERJAKAN !! 
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No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya berusaha untuk tetap sama dengan teman–

teman satu kelompok. 
    

2.  Saya tidak nyaman dengan kelompok      

3.  Saya rela melakukan apapun agar diterima oleh 
teman–teman kelompok.  

    

4.  Saya tidak takut ditolak teman sekelompok ketika 
tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam 
kelompok. 

    

5.  Saya memilih kegiatan yang saya sukai walaupun 
kegiatan tersebut tidak sama dengan kegiatan 
teman–teman saya 

    

6.  Saya menjaga kekompakkan dengan teman–teman 
saya. 

    

7.  Saya berani tampil berbeda dengan teman–teman.     

8.  Saya  membeli barang yang sama dengan teman–
teman sesuai dengan kesepakatan. 

    

9.  Kesepakatan kelompok tidak selalu benar meski di 
buat bersama–sama.  

    

10.  Saya sependapat dengan kelompok agar saya tidak 
dijauhi oleh teman–teman saya  

    

11.  Saya berusaha sepakat dengan pendapat teman–
teman 

    

12.  Setiap keputusan kelompok sering saya dukung.      
13.  Apa yang menjadi kesepakatan dalam  kelompok, 

sering saya langgar. 
    

14.  Saya hanya akan menaati pendapat dari kelompok 
yang menurut saya itu benar 

    

15.  Saya tidak akan pergi jika tugas belum selesai 
meskipun teman–teman memaksa 

    

16.  Saya berani menolak apabila teman–teman 
mengajak melakukan hal–hal yang tidak saya 
inginkan 

    

17.  Saya taat dengan aturan kelompok yang sudah 
dibuat. 

    

18.  Saya tidak takut ditolak teman sekelompok 
apabila tidak taat dengan kelompok 

    

19.  Saya mengikuti perintah kelompok, karena dapat 
dipercaya. 

    

20.  Aturan dalam kelompok membuat saya tertekan     
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KUESIONER 

 

NO  : 

NAMA : 

KELAS : 

 

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 
orang lain di manapun Anda berada. Anda diminta untuk menjawab 
pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang Anda alami dengan 
memilih: 

TP  :      Tidak pernah melakukan 
JR  :     Jarang melakukan 
KD  : Kadang melakukan 
AS  : Agak sering melakukan 
SR : Sering melakukan 
  

Cara menjawab yaitu dengan memberi tanda silang (X) pada nomor 
di samping pernyataan yang telah disediakan.  

Perlu diingat bahwa semua jawaban dianggap benar, dan 
kerahasiaan jawaban Anda akan kami jamin. Untuk itu Anda diminta 
menjawab dengan sejujur-jujurnya. 

 

 

TERIMA KASIH 

  



 
 

 
 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 

TP JR 
K

D 
AS 

S

R 

1 Saya menolong teman yang mengalami kesulitan belajar.      

2 Kalau ada orang yang mendapat kesulitan Saya pura-pura tidak tahu.      

3 Saya menyumbang uang/barang untuk amal bakti.      

4 Saya memberi semangat pada teman agar aktif dalam hidup.      

5 Saya melaksanakan kerja suka rela (kerja bakti) di sekolah/rumah.      

6 Saya membantu orang yang kekurangan agar kondisinya lebih baik.      

7 
Saya segan meminjamkan alat tulis pada teman karena takut rusak/tidak 

kembali. 

     

8 Saya membersihkan kamar mandi rumah tanpa disuruh.      

9 
Saya menolong menasehati seorang teman yang malas belajar agar belajar 

dengan baik. 

     

10 
Saya merasa sayang meminjamkan barang-barang saya pada orang lain 

yang membutuhkan karena takut rusak. 

     

11 Saya membantu orang tua membersihkan rumah.      

12 Saya membantu mencucikan pakaian milik bapak/ibu/saudara/teman.      

13 
Saya diam saja atau pura-pura tidak tahu bila ditanya orang yang tidak 

saya kenal untuk menunjukkan arah jalan. 

     

14 
Saya dengan senang hati memberikan barang – barang bekas milik saya 

untuk mereka yang membutuhkan. 

     

15 
Saya mengembalikan barang yang ketinggalan milik orang yang tidak 

saya kenal kepada pemiliknya. 

     

16 Saya membantu orang tua dengan menyirami tanaman.      

17 Saya menolong menyeterikakan pakaian milik ayah/ibu/saudara/teman.      

18 
Saya menolong orang yang kesripahan dengan membantu menyiapkan 

sesuatu untuk keperluan tersebut. 

     

19 Bekerja giat membantu orang lain hanya membuat badan capai.      

20 
Saya memberi tahu pelajaran dan tugas – tugas di sekolah pada teman 

yang tidak masuk sekolah. 

     

21 Saya menyisihkan uang saku saya untuk dimasukkan kedalam kotak amal.      

22 Saya membersihkan papan tulis tanpa menunggu teman lain melakukan.      

23 Saya malas membantu pekerjaan orang tua di rumah.      

24 Saya dan teman-teman menjenguk teman yang sakit agar senang.      
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25 

Daripada susah-susah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menolong 

orang lain, lebih baik waktu dan tenaga dipakai untuk mengurus diri 

sendiri. 

     

26 Saya sedekah pada pengemis.      

27 
Saya segan melakukan kerja bakti walaupun teman-teman menyuruhnya, 

karena hanya menghabiskan tenaga. 

     

28 Saya meminjamkan handphone saya pada teman yang meminta pulsa.      

29 
Saya ikut membantu memecahkan masalah teman yang mengalami 

kesulitan. 

     

30 Saya membereskan tempat tidur agar orang tua senang.      

31 
Saya membantu membawakan barang-barang milik orang lain yang 

kerepotan membawanya. 

     

32 
Saya memboncengkan atau memberi tumpangan dengan kendaraan 

kepada teman. 

     

33 
Saya membantu orang tua/saudara/teman dengan mengantarkannya ke 

suatu tempat. 

     

34 Saya berpartisipasi dalam acara amal.      

35 Saya membereskan ruangan kelas agar tampak bersih.      

36 
Saya membantu orang tua dengan membuatkan minuman agar orang tua 

senang. 

     

37 Saya menghibur teman yang sedih agar senang.      

38 
Saya membantu kelompok memecahkan persoalan yaitu dengan 

menggalang persatuan menyamakan pendapat. 

     

39 Saya membantu guru mencatatkan di papan tulis agar orang lain senang.      

40 
Saya segan menghibur orang yang sedih walaupun teman saya 

memintanya, karena memang saya tidak suka. 

     

41 Saya sering ikut-ikutan membuat gaduh suasana kelas.      

42 
Saya membantu teman/saudara/orang tua dengan memberi tahu sesuatu 

kepada orang lain yang belum tahu. 

     

43 Saya membersihkan kendaraan agar orang tua senang.      

44 
Bila membersihkan kamar mandi/WC, perut saya jadi mulas, maka saya 

tidak mau melakukan biarpun orang lain marah. 

     

45 
Saya membantu membetulkan suatu perkakas/sepeda/kendaraan yang 

rusak milik orang lain. 

     

46 
Mengantarkan ke suatu tempat enggan saya lakukan, karena 

menghabiskan tenaga. 
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47 Saya membantu guru menenangkan suasana kelas yang gaduh.      

48 
Memberi petunjuk kepada teman yang belum tahu akan dianggap sebagai 

lelucon, untuk itu hendaknya tidak usah memberi petunjuk. 

     

49 Saya melayat kenalan/tetangga yang meninggal.      

50 Memboncengkan teman sebaiknya dihindari, karena akan merepotkan.      

51 Saya mengisi kotak amal di tempat umum.      

52 
Tindakan saya menyeberangkan orang lain akan membahayakan diri 

sendiri. 

     

53 Saya membantu menyeberangkan orang yang melintasi jalan raya.      

54 Saya ikut kerja bakti agar teman/saudara/orang tua senang.      

55 
Membersihkan kamar tidur adalah pekerjaan sepele, untuk itu saya malas 

melakukan. 

     

56 Saya membantu orang tua dengan menyapu halaman.      

57 Saya membantu mencucikan piring-gelas-sendok.      

58 Saya membantu membersihkan kamar tidur agar orang tua merasa senang.      

59 
Walaupun orang tua minta bantuan saya untuk menyapu halaman, tapi 

saya segan melakukannya dan pura-pura sibuk. 

     

60 
Dengan berat hati saya membuatkan minuman untuk orang lain.      

61 
Saya mempersilahkan teman menggunakan handphone saya saat sedang 

butuh untuk menelepon. 

     

62 
Menghapus papan tulis adalah pekerjaan sepele, karena itu saya tidak 

tertarik sehingga saya tidak mau melakukannya. 

     

63 
Saya menggantikan tugas teman/saudara yang sedang sakit untuk 

membersihkan kamar mandi/WC dengan sukarela. 
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