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Skala ini disebarkan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan tugas akhir saya yang berjudul “Kemampuan Mengelola 

Konflik Interpersonal ditinjau dari Kecerdasan Emosional”, guna memperoleh 

gelar sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

1. Semua data dalam skala ini bersifat rahasia dan di jamin tidak akan 

disebarluaskan kepada pihak manapun. 

2. Jawablah semua pernyataan yang terdapat dalam skala ini jangan ada 

yang terlewatkan 

3. Jawaban yang anda berikan semuanya benar dan isilah sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya  anda alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama : 

Lama bekerja : 

Status kerja : Karyawan (tetap/kontrak)  *coret keterangan yang tidak perlu 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas anda pada kolom di atas 

2. Berikut ini ada beberapa pernyataan yang harus anda jawab  

3. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda (X) pada kolom: 

SS : Jika anda sangat sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : Jika anda sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : Jika anda tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : Jika anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

4. Jika anda ingin merubah jawaban, coretlah jawaban yang sebelumnya, dan 
kemudian beri tanda silang pada jawaban yang baru. 

Contoh: 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya tidak mudah putus 
asa 

 X X  

 

~ Selamat Mengerjakan dan Terimakasih ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skala 1 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya dapat berpikir jernih dalam melihat 
permasalahan dengan rekan kerja 

    

2 Jika saya berkonflik dengan rekan kerja dan 
ada orang yang bertanya tentang konflik 
tersebut, saya tidak suka untuk 
mengakuinya 

    

3 Saya akan menanggapi secara baik 
teguran dari rekan kerja jika memang saya 
salah 
 

    

4 Saya dapat memahami jika rekan kerja 
memiliki banyak ketidaksesuaian dengan 
saya dan dapat menjadi sumber konflik 
diantara kami 

    

5 Saya tidak segan untuk bertanya pada 
rekan kerja yang sedang berkonflik dengan 
saya mengenai apa saja yang dapat di 
lakukan untuk menyelesaikan konflik 

    

6 Saya tidak ada waktu untuk memikirkan 
penyebab konflik diantara saya dan rekan 
kerja 

    

7 Saya enggan menginstropeksi diri ketika 
menghadapi permasalahan dengan rekan 
kerja meskipun penyebabnya saya 

    

8 Saya sulit untuk memulai percakapan 
dengan rekan kerja yang memiliki masalah 
dengan saya 

    

9 Jika saya mengalami masalah dengan 
rekan kerja, saya tidak terlalu paham 
masalah yang sebenarnya terjadi di antara 
kami 

    

10 Saya bersifat fleksibel dalam mencapai 
tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan 

    



rekan kerja 

11 Saya tetap berkomunikasi dengan rekan 
yang berkonfik dengan saya demi 
kemajuan perusahaan 

    

12 Saya tidak suka mengubah kepentingan 
saya hanya untuk mengalah dengan rekan 
kerja 

    

13 Saya lebih suka membicarakan secara 
langsung permasalahan di antara saya 
dengan rekan kerja untuk mendapatkan 
solusi terbaik 

    

14 Saya selalu mempertahankan pendapat 
saya bila sedang berdiskusi memecahkan 
masalah saya dengan rekan kerja 

    

15 Saya dapat mengkoreksi diri dengan 
adanya masukan dari rekan kerja yang 
berkonflik dengan saya 

    

16 Saya dapat memastikan jika konflik 
kepentingan sedang terjadi antara saya 
dengan rekan kerja 

    

17 Saya lebih baik tidak masuk kerja bila saya 
sedang ada masalah dengan rekan kerja 

    

18 Menurut saya banyak rekan kerja yang 
tidak suka keberhasilan saya di kantor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 2 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya tahu hal-hal apa saja yang dapat 
membuat saya marah ketika memiliki 
masalah dengan rekan kerja 

    

2 Saya dapat menahan marah ketika ada 
rekan kerja yang tidak sependapat 
dengan saya 

    

3 Saya sering memendam marah dan 
kecewa pada rekan kerja 

    

4 Saya mudah kecewa tanpa alasan 
pada rekan kerja saya 

    

5 Saya tetap bersemangat walaupun 
belum mendapat kenaikan jabatan 

    

6 Saya menghargai pendapat yang 
dikatakan rekan sekerja saya 

    

7 Saya akan turut gembira jika ada teman 
yang berhasil meraih prestasi di kantor 

    

8 Saya takut jika saya mengalami suatu 
kegagalan dalam pekerjaan yang saya 
lakukan 

    

9 Saya selalu terdorong untuk meraih 
tujuan saya dalam perusahaan 

    

10 Saya lebih senang pergi dengan teman 
sekerja saya daripada berdiam diri di 

    



rumah 

11 Saya akan kecewa jika tidak mendapat 
dukungan dari teman atau relasi ketika 
berdiskusi 

    

12 Saya malas berkenalan dengan rekan 
kerja baru 

    

13 Saya kurang yakin akan keputusan yang 
saya ambil dalam menghadapi 
masalah dengan rekan kerja 

    

14 Saya dapat memisahkan urusan kerja 
dengan urusan pribadi 

    

15 Saya tidak mudah marah hanya karena 
perbedaan pendapat di suatu dikusi 
kelompok 

    

16 Saya memiliki banyak teman dalam 
menjalankan pekerjaan saya 

    

 

 

17 Saya malas menyapa rekan kerja saat 
bertemu di luar kantor 

    

18 Saya malas mencoba lagi jika saya 
mengalami kegagalan dalam 
mencapai tujuan saya di perusahaan 

    

19 Saya pura-pura tidak tahu jika ada 
karyawan lain yang sedang terkena 
musibah 

    

20 Saya tidak berputus asa setiap 
menghadapi kegagalan 

    

21 Saya kurang dapat mendengarkan 
keluh kesah rekan kerja saya 

    

22 Saya lebih suka meminta maaf terlebih 
dahulu ketika berkonflik dengan rekan 
kerja 

    

23 Saya kurang percaya diri ketika 
berhadapan dengan rekan kerja yang 
berkonflik dengan saya 

    



24 Saya mudah marah jika ada rekan kerja 
yang mengganggu saya 

    

25 Saya yakin akan kemampuan saya 
menyelesaikan masalah dengan rekan 
kerja 

    

26 Saya tidak segan menggunakan jalan 
kekerasan pada rekan kerja yang 
bermasalah dengan saya 

    

27 Saya orang yang mudah bergaul 
dengan orang lain 

    

28 Saya merasa rendah diri ketika 
mengalami kegagalan 

    

29 Saya akan membantu rekan kerja yang 
sedang mengalami kesulitan 

    

30 Saya kurang mampu merasakan apa 
yang rekan kerja rasakan 
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