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FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

 

Saya memohon bantuan anda untuk membantu saya dalam memberikan 

jawaban guna pengumpulan data penelitian ini. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Berikut ini ada beberapa pernyataan dan anda diminta untuk memberikan 

tanggapan atas pernyataan tersebut. 

2. Dalam skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, maka anda 

diminta untuk menjawab secara jujur sesuai keadaan diri anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara 

memberikan tanda silang (X) pada : 

SS      : apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda. 

S        : apabila peryataan tersebut Sesuai dengan diri anda. 

TS      : apabila peryataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda. 

STS    : apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri 

anda. 

                                                                     SS     S      TS     STS 

Contoh   : Saya senang bermain boneka         X                                

4. Apabila anda ingin mengubah jawaban, maka anda dapat memberikan 

tanda sama dengan (=) pada jawaban pertama, kemudian memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban kedua. 

                                                                         SS     S      TS     STS 

 Contoh  : Saya senang bermain boneka             X                          X    

5. Jika telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Pastikan semua peryataan 

telah terjawab. 

 

“Terimakasih atas kerjasama anda” 



No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya merasa detak jantung saya menjadi 
cepat apabila saya sedang berbicara 
dengan teman laki-laki. 

    

2.  Saya tetap merasa santai saat saya harus 
berbicara di depan banyak orang. 

    

3.  Saya menjadi tidak percaya diri ketika 
jerawat mulai bermunculan di wajah saya. 

    

4.  Saya tidak malu berada di dekat teman-
laki-laki, walaupun payudara saya mulai 
membesar. 

    

5.  Saat saya mengetahui payudara saya mulai 
membesar, saya menjadi tidak dapat tidur 
dengan nyenyak. 

    

6.  Saya tidak pernah berkeringat dingin saat 
harus menahan nyeri saat menstruasi. 

    

7.  Saat ada teman laki-laki di dekat saya, 
saya merasa malu karena payudara saya 
yang mulai membesar. 

    

8.  Saya tidak minder, walaupun bentuk tubuh 
saya tidak sebagus teman-teman yang lain. 

    

9.  Nafsu makan saya langsung hilang, saat 
teman-teman mengejek bentuk tubuh saya 
yang tidak proporsional.  

    

10.  Saya tidak pernah gemetar saat ada teman 
laki-laki memandangi saya. 

    

11.  Saya merasa takut karena di sekitar 
kemaluan saya mulai ditumbuhi bulu-bulu 
halus. 
 
 
 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

12.  Saya tidak pernah merasa bingung dalam 
memilih pakaian untuk menutupi bagian 
payudara saya yang mulai tumbuh. 

    

13.  Ujung-ujung jari saya merasa dingin 
ketika saya harus berbicara di depan orang 
banyak. 

    

14. Tidur saya tetap nyenyak, walaupun saya 
mengetahui payudara saya mulai 
membesar. 

    

15.  Saya merasa minder karena bentuk tubuh 
saya tidak sebagus teman-teman lain. 

    

16.  Walaupun saya merasakan nyeri saat 
payudara saya mulai membesar, saya tetap 
tenang. 

    

17.  Badan saya lemas saat melihat darah, 
ketika saya pertama kali mengalami 
menstruasi.  

    

18.  Keringat saya tidak bercucuran saat 
menyadari ada bulu-bulu halus yang 
tumbuh di ketiak saya. 

    

19.  Saya merasa tidak berdaya saat menstruasi 
karena tidak dapat bergerak bebas. 

    

20.  Saat saya sedang berjerawat, saya tetap 
percaya diri. 

    

21.  Saat menstruasi, keringat dingin saya 
selalu keluar karena menahan nyeri di 
perut.  

    

22.  Walaupun teman-teman mengejek bentuk 
tubuh saya yang tidak proporsional, 
namun nafsu makan saya tidak berkurang. 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

23.  Saya sering salah tingkah apabila ada 
teman laki-laki sedang melihat dan 
memperhatikan saya. 
 

    

24. Saya tidak merasa takut saat di sekitar 
kemaluan saya mulai ditumbuhi bulu-bulu 
halus. 

    

25. Saya gemetar ketika ada teman laki-laki 
yang memandangi saya.  

    

26. Saya santai saja saat berbicara dengan 
teman laki-laki. 

    

27. Saya merasa bingung dalam memilih 
pakaian untuk menutupi bagian payudara 
saya yang mulai tumbuh. 

    

28. Walaupun sedang menstruasi, saya tetap 
bergerak bebas. 

    

29. Keringat saya bercucuran ketika saya 
menyadari ada bulu-bulu halus yang 
tumbuh di ketiak saya.  

    

30. Saat pertama kali mengalami menstruasi 
saya tidak lemas ketika melihat darah. 

    

31. Saya cemas saat merasakan nyeri pada 
bagian payudara saya yang mulai 
membesar. 

    

32.  Saya tidak peduli walaupun ada teman 
laki-laki sedang melihat dan 
memperhatikan saya. 

    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skala Kualitas Pertemanan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

 

Saya memohon bantuan anda untuk membantu saya dalam memberikan 

jawaban guna pengumpulan data penelitian ini. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Berikut ini ada beberapa pernyataan dan anda diminta untuk memberikan 

tanggapan atas pernyataan tersebut. 

2. Dalam skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, maka anda 

diminta untuk menjawab secara jujur sesuai keadaan diri anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara 

memberikan tanda silang (X) pada : 

SS      : apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda. 

S        : apabila peryataan tersebut Sesuai dengan diri anda. 

TS      : apabila peryataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda. 

STS    : apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri 

anda. 

                                                                     SS     S      TS     STS 

Contoh   : Saya senang bermain boneka         X                                

4. Apabila anda ingin mengubah jawaban, maka anda dapat memberikan 

tanda sama dengan (=) pada jawaban pertama, kemudian memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban kedua. 
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5. Jika telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Pastikan semua peryataan 

telah terjawab. 

 

“Terimakasih atas kerjasama anda” 



 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1.  Banyak teman yang memperhatikan saya 
saat saya kesulitan dalam belajar. 

    

2. Teman saya sering tidak ada saat saya 
membutuhkannya. 

    

3.  Teman-teman sering menganggap saya 
terlalu banyak bicara. 

    

4.  Teman-teman menganggap saya sebagai 
orang yang pendiam. 

    

5.  Dalam berpenampilan, saya selalu 
kompak dengan teman-teman dekat saya. 

    

6.  Teman-teman tidak pernah mengajak saya 
bermain bersama. 

    

7.  Saya suka meminjamkan catatan pada 
teman-teman saya. 

    

8.  Teman-teman sering menolak 
meminjamkan catatannya pada saya. 

    

9.  Teman-teman sering menceritakan 
masalahnya kepada saya. 

    

10.  Teman-teman dekat saya tidak pernah 
menceritakan masalah yang sedang 
dihadapinya kepada saya. 

    

11.  Saya tahu teman saya sering membuat 
masalah, maka saya akan menjauhinya. 

    

12.  Saya tetap berteman baik walaupun teman 
saya sering membuat masalah. 

    

13.  Saat saya sendirian di kelas, teman saya 
dengan senang hati akan menemani . 

    

14.  Teman dekat saya sering meninggalkan 
saya sendirian di dalam kelas. 

    

15.  Teman-teman saya menganggap saya 
sering tidak menepati janji. 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

16.  Saya selalu menepati apabila telah berjanji 
pada teman. 

    

17.  Teman-teman sering mengajak saya 
bermain bersama sepulang sekolah. 

    

18.  Saya tidak pernah menonton film kartun 
bersama teman-teman saya. 

    

19.  Saat saya lupa membawa alat tulis, teman-
teman saya dengan senang hati akan 
meminjami saya. 

    

20.  Saat saya sedang mengalami kesulitan, 
tidak ada teman yang membantu saya 

    

21.  Saya memiliki banyak teman dekat untuk 
berkeluh kesah. 

    

22.  Saya tidak memiliki teman dekat untuk 
berkeluh kesah. 

    

23.  Saya memiliki jalinan komunikasi yang 
baik dengan teman-teman saya. 

    

24.  Saya tahu telah melakukan kesalahan, 
tetapi saya memilih diam saja. 

    

25.  Saya merasa dipercaya dan diberi 
semangat oleh teman-teman dekat saya. 

    

26.  Teman-teman sering membohongi saya.     

27.  Teman-teman saya menganggap saya 
sebagai orang yang mudah tersinggung. 

    

28.  Saya tidak mudah marah saat saya 
diganggu oleh teman. 

    

29.  Di waktu senggang, saya dan teman-teman 
menonton film kartun bersama. 

    

30.  Dalam berpenampilan, saya dan teman-
teman tidak pernah kompak. 

    

31.  Teman saya selalu ada saat saya 
membutuhkan bantuan mereka. 

    



No. Pernyataan SS S TS STS 

32.  Saya dan teman-teman tidak suka saling 
meminjamkan alat tulis. 

    

33.  Saya mampu memahami di kala teman 
saya dalam kesulitan. 

    

34.  Saya sulit memahami di kala teman saya 
dalam kesulitan. 

    

35.  Saat saya merasa melakukan kesalahan 
pada teman saya, maka saya akan segera 
meminta maaf. 

    

36.  Saya sering mendiamkan teman-teman 
saya. 
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