
ANGKET 
 
 

1. Bila orangtua mendahulukan kepentingan kakak/ 
adik saya, saya akan marah. 

SS S TS STS 

2. Jika saya tidak setuju dengan pendapat orangtua, 
saya akan mengatakan tidak setuju. 

SS S TS STS 

3. Menceritakan kebodohan kakak/adik saya 
menimbulkan kesenangan tersendiri bagi saya. 

SS S TS STS 

4. Bila orangtua mendahulukan permintaan kakak/ 
adik saya, hal itu wajar karena mereka lebih 
membutuhkan. 

SS S TS STS 

5. Saya akan mengambilkan minum untuk orangtua 
ketika mereka pulang dari kerja. 

SS S TS STS 

6. Tanpa perlu bercerita hal-hal hebat tentang diri 
saya, orangtua akan tetap menyayangi saya. 

SS S TS STS 

7. Saya cemburu bila orangtua membantu kakak/ 
adik saya menyelesaikan suatu pekerjaannya. 

SS S TS STS 

8. Saya tidak akan mengijinkan kakak/adik saya 
masuk ke kamar kalau saya sedang belajar. 

SS S TS STS 

9. Saya suka mengkritik hasil kerja kakak/adik 
saya, agar orang lain tahu bahwa saya lebih 
hebat. 

SS S TS STS 

10. Jika saya meminjam barang pada kakak/adik 
saya, saya akan merawatnya dengan hati-hati 
agar tidak rusak. 

SS S TS STS 

11. Jika ibu sedang membersihkan kamar kakak/adik 
saya, saya akan membantunya. 

SS S TS STS 

12. Saya menganggap orangtua selama ini tidak 
pernah berat sebelah dalam memberikan kasih 
sayangnya. 

SS S TS STS 

13. Saya jengkel apabila orangtua meminjamkan 
baju saya pada kakak/adik saya. 

SS S TS STS 

14. Jika saya bertengkar dengan kakak/adik saya, 
saya tidak akan minta maaf meskipun tahu 
bahwa saya yang bersalah. 

SS S TS STS 

15. Saya akan mengadu pada orangtua ketika 
kakak/adik saya menganggu saya, agar mereka 
dihukum. 

SS S TS STS 



dihukum. 



 
16. Saya dapat memahami kakak/adik saya jika 

mereka melakukan suatu kesalahan. 
SS S TS STS 

17. Ketika saya sedang sibuk dan kakak/adik saya 
minta diantarkan ke suatu tempat, saya akan 
mengantarkan. 

SS S TS STS 

18. Saya tidak akan membangga-banggakan prestasi 
saya di sekolah kepada orangtua. 

SS S TS STS 

19. Jika orangtua memberikan kakak/adik saya 
hadiah yang lebih bagus daripada yang diberikan 
pada saya, maka saya akan membanting hadiah 
tersebut. 

SS S TS STS 

20. Saya tidak akan memberikan barang kepada 
kakak/adik saya meskipun sudah disuruh oleh 
orangtua. 

SS S TS STS 

21. Saya sangat berharap menjadi orang yang lebih 
terkenal daripada kakak/adik saya, dan semua 
orang memuja saya. 

SS S TS STS 

22. Saya tidak akan memukul kakak/adik saya, 
meskipun saya sangat marah. 

SS S TS STS 

23. Apabila kakak/adik saya belum pulang hingga 
larut malam, saya akan menunggu sampai 
mereka pulang. 

SS S TS STS 

24. Saya turut bangga seandainya kakak/adik saya 
berprestasi di sekolah. 

SS S TS STS 

25. Jika kakak/adik saya memakai barang milik saya 
tanpa ijin, maka saya akan marah dan minta pada 
orangtua untuk membelikan lagi yang baru. 

SS S TS STS 

26. Jika saya menganggap keputusan yang diambil 
orangtua kurang adil, maka saya langsung akan 
membantah. 

SS S TS STS 

27. Jika saya diganggu kakak/adik saya, maka saya 
akan melebih-lebihkan cerita itu pada orangtua. 

SS S TS STS 

28. Saya tidak pernah membodoh-bodohkan kakak/ 
adik saya jika mereka melakukan kesalahan. 

SS S TS STS 

29. Saya akan memberikan majalah yang sedang 
saya baca jika kakak/adik saya meminta majalah 
tersebut. 

SS S TS STS 



 
30. Saya tidak akan melaporkan pada orangtua jika 

kakak/adik saya telah berbuat salah. 
SS S TS STS 

31. Jika orangtua memuji kakak/adik saya, maka 
saya akan merasa iri. 

SS S TS STS 

32. Saya akan protes jika kakak/adik saya mengganti 
acara TV yang sedang saya tonton. 

SS S TS STS 

33. Agar orangtua memuji saya, maka saya mau 
membantu kakak/adik saya untuk melakukan 
pekerjaan. 

SS S TS STS 

34. Saya tidak pernah mencaci-maki kakak/adik saya 
ketika bertengkar dengan mereka. 

SS S TS STS 

35. Saya akan memberikan uang tabungan saya jika 
kakak/adik saya membutuhkan. 

SS S TS STS 

36. Bila kakak/adik saya sedang menyelesaikan 
suatu pekerjaan, maka saya akan membantunya 
dengan senang hati. 

SS S TS STS 

37. Bila adik atau kakak saya mengganggu saat saya 
sedang belajar, maka saya akan berteriak keras-
keras. 

SS S TS STS 

38. Saya tidak akan meminjamkan alat tulis kepada 
kakak/adik saya walaupun mereka sangat 
membutuhkan. 

SS S TS STS 

39. Bila kakak/adik saya melakukan kesalahan, maka 
saya akan mengadukan kepada orangtua 
sehingga mereka dimarahi. 

SS S TS STS 

40. Saya mendukung orangtua untuk membantu 
kakak/adik saya menyelesaikan tugasnya. 

SS S TS STS 

41. Jika orangtua ada keperluan dengan mengajak 
kakak/adik saya pergi, maka saya akan 
mengalah. 

SS S TS STS 

42. Jika kakak/adik saya melakukan suatu kesalahan, 
maka saya akan memberitahunya untuk tidak 
mengulanginya lagi. 

SS S TS STS 

 



 

I.  IDENTITAS                                       :     

Jenis Kelamin                                      : laki-laki / perempuan * 

Tanggal Lahir                                     : ........................... 

Anak ke                                              :          dari         bersaudara 

Jumlah Saudara Kandung                   : ........................... 

Tanggal Lahir/Usia Kakak atau Adik   : ............................................................ 

Tanggal Lahir/Usia Kakak atau Adik   : ............................................................ 

     Tinggal bersama                                 :  orangtua / saudara / rumah pondokan * 

                                                                     *(coret yang tidak perlu) 

 

 
II. PETUNJUK MENGERJAKAN 

1. Pilihlah salah satu jawaban dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yang 

sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada pilihan 

jawaban. Adapun alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 

 SS  =  Jika Anda sangat sesuai dengan penyataan tersebut 

 S  =  Jika Anda sesuai dengan penyataan tersebut 

 TS  =  Jika Anda tidak sesuai dengan penyataan tersebut 

 STS  =  Jika Anda sangat tidak sesuai dengan penyataan tersebut 

2. Apabila Anda keliru dalam menjawab, maka lingkarilah jawaban yang salah dan 

kemudian berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban lain yang sesuai dengan 

pendapat Anda. 

3. Pilihlah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pendapat Anda. 

4. Pilihan Anda hendaknya berdasarkan pada perasaan dan keadaan Anda yang 

sesungguhnya, bukan berdasarkan pada hal-hal yang dianggap wajar. 

5. Adapun jawaban Anda tidak dinilai sebagai jawaban yang salah, maka usahakan 

agar semua nomor terjawab dan jangan ada yang terlewatkan. 

6. Terima kasih atas waktu dan kerja sama yang baik yang telah Anda berikan. 
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