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SKALA PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) 

 

 

Saya selaku mahasiswa Magister Profesi Psikologi, Unika Soegijapranata, sedang 

melakukan penelitian tentang kondisi psikologis anak-remaja yang sedang atau pernah 

mengalami peristiwa menyakitkan dalam hidup. Saya mohon kesediaan Anda untuk 

berpartisipasi dalam mengisi skala ini. Pengisian skala ini bertujuan untuk kepentingan 

ilmiah yang pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia secara 

umum. Skala ini disusun oleh saya (Maria Wening S. Handayani, S.Psi) di bawah bimbingan 

Dr. Endang Widyorini, Psi dan Esthi Rahayu, S.Psi, M.Si. 

Semua jawaban adalah benar apabila hal tersebut sesuai dengan kondisi Anda saat 

ini. saya sangat mengharapkan jawaban yang jujur, apa adanya, tidak dipengaruhi orang 

lain, dan tidak berdasarkan penilaian masyarakat secara umum. Saya menjamin bahwa 

identitas yang Anda berikan akan dirahasiakan sesuai dengan kode etik penelitian ilmiah. 

Atas kesediaan dan kerjasama Anda, saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 

Hormat saya,    

    Peneliti 

 

 

         Maria Wening S. Handayani, S.Psi 

  



Pernyataan Kesediaan  
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa : 

Dalam mengisi skala ini, saya tidak berada di bawah paksaan maupun tekanan dari 

pihak tertentu melainkan dengan sukarela membantu terlaksananya penelitian ilmiah ini. 

Semua jawaban yang saya berikan merupakan jawaban murni dari diri saya dan dari 

apa yang saya alami bukan berdasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Saya 

bersedia memberikan jawaban sesuai dengan diri saya.  

Saya mengizinkan identitas diri saya dan jawaban saya dapat dipergunakan sebagai 

data untuk penelitian ilmiah ini sebab akan dijamin kerahasiaannya.  

 

 

       Semarang, .... Agustus 2015 

       Menyetujui, 

 

 

(...................................) 

 

  



  
 
 
 
Mohon untuk menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan diri Anda. Anda dapat 
melingkari jawaban yang merupakan gambaran tentang diri Anda.  
 
1. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan? ( Ya / Tidak ) 

 
2. Jika Ya, bentuk kekerasan apa yang pernah dialami? 

a. Fisik (dipukul, ditampar, ditendang, dan sejenisnya) 
b. Diucapkan kata-kata yang kasar (dibentak, dimaki, diumpat, dan sejenisnya) 
c. Diabaikan (diusir, dikunci di dalam ruangan, tidak diajak bicara, dan sejenisnya) 
d. Tidak diberi uang saku dan kebutuhan sehari-hari 
e. Pelecehan seksual  
f. Lainnya ........................................................... 
 

3. Jika Ya, dari siapakah anda mendapatkan kekerasan? 
a. Ayah 
b. Ibu 
c. Ayah dan Ibu 
d. Kakak 
e. Saudara selain kandung 
f. Guru 
g. Teman 
h. Lainnya .......................................................... 

 
4. Jika Ya, apakah Anda sudah mendapatkan pertolongan atau pemulihan setelah 

kejadian yang anda alami? (Ya / Tidak ) 
 
 
Berdasarkan setiap jawaban Anda, baik mengalami kekerasan maupun tidak, silakan 
mengisi skala berikut sesuai dengan kondisi Anda. Seluruh identitas dan jawaban Anda 
akan dirahasiakan. 
 
  

Identitas  
Nama   :  
Usia   : 
Jenis kelamin  :  



SKALA PTSD (Uji Coba) 
 

 
Instruksi :  
 
Berikut ini adalah beberapa hal tentang diri Anda dan yang Anda alami setelah mendapat 
pengalaman menyakitkan atau mengerikan dalam hidup Anda. Ingat-ingatlah seberapa 
sering hal-hal yang disebutkan di bawah ini mengganggu Anda, membuat Anda merasa 
tidak nyaman, membuat cemas atau takut selama 6 bulan terakhir. Beri tanda silang ( X ) 
pada pilihan jawaban yang merupakan gambaran diri Anda.  
Perhatikanlah setiap kalimat dengan seksama! 
 

No. Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Selalu 

0 1 2 3 
1. Gambaran tentang peristiwa 

menyakitkan yang pernah saya alami 
muncul dalam ingatan 

    

2. Saya berusaha untuk tidak 
membicarakan peristiwa tersebut 

    

3. Merasa tidak ada yang mempedulikan 
saya 

    

4.  Sulit untuk berkonsentrasi dalam 
berbagai aktivitas 

    

5. Saya tidak mau untuk mengungkapkan 
perasaan saya ketika teringat peristiwa 
tersebut 

    

6. Merasa kehidupan saya ini penuh hal-
hal buruk 

    

7.  Saya mudah marah atau tersinggung     

8. Saya menghindari hal-hal yang 
berhubungan dengan peristiwa tersebut 

    

9. Saya memikirkan peristiwa tersebut dan 
sulit untuk mengendalikannya 

    

10. Saat saya marah, saya sulit mengontrol 
tindakan saya, saya memaki; melempar 
barang; atau memukul. 

    

11. Saya mengalami mimpi buruk     

12. Saya mudah kaget atau terkejut     

13. Merasa tidak bahagia     

14. Saya berusaha menghilangkan 
peristiwa menyakitkan tersebut dari 
ingatan 

    

15. Kurang berminat untuk melakukan 
kegiatan sehari-hari 

    



No. Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Selalu 

0 1 2 3 

16. Merasa seakan-akan peristiwa 
menyakitkan itu terjadi lagi  

    

17. Saya sangat waspada dan hati-hati     

18. Sulit mengingat beberapa kejadian 
terkait peristiwa menyakitkan yang saya 
alami 

    

19. Ada hal-hal yang membuat saya 
teringat kembali pada peristiwa itu 

    

20. Merasa peristiwa itu tidak pernah nyata 
terjadi dalam hidup saya 

    

 

 

***TERIMA KASIH *** 



SKALA PTSD 
Tanggal  : 
Keterangan : 
 
Instruksi :  
Berikut ini adalah beberapa hal tentang dirimu dan yang kamu kamu alami setelah 
mendapat pengalaman menyakitkan atau mengerikan dalam hidupmu. Ingat-ingatlah 
seberapa sering hal-hal yang disebutkan di bawah ini mengganggumu selama satu hingga  
dua minggu terakhir.  
Perhatikanlah setiap kalimat dengan seksama kemudian berilah tanda centang (√) pada 
pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan dirimu.  
 

No. Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Selalu 

0 1 2 3 
1. Gambaran tentang peristiwa 

menyakitkan yang pernah saya alami 
muncul dalam ingatan 

    

2. Saya berusaha untuk tidak 
membicarakan peristiwa tersebut 

    

3. Merasa tidak ada yang mempedulikan 
saya 

    

4.  Sulit untuk berkonsentrasi dalam 
berbagai aktivitas 

    

5. Saya tidak mau untuk mengungkapkan 
perasaan saya ketika teringat peristiwa 
tersebut 

    

6. Merasa kehidupan saya ini penuh hal-
hal buruk 

    

7.  Saya mudah marah atau tersinggung     

8. Saya menghindari hal-hal yang 
berhubungan dengan peristiwa tersebut 

    

9. Saya memikirkan peristiwa tersebut dan 
sulit untuk mengendalikannya 

    

10. Saat saya marah, saya sulit mengontrol 
tindakan saya, saya memaki; melempar 
barang; atau memukul. 

    

11. Saya mengalami mimpi buruk     

13. Merasa tidak bahagia     

14. Saya berusaha menghilangkan 
peristiwa menyakitkan tersebut dari 
ingatan 

    

15. Kurang berminat untuk melakukan 
kegiatan sehari-hari 

    



No. Pernyataan Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Selalu 

0 1 2 3 

16. Merasa seakan-akan peristiwa 
menyakitkan itu terjadi lagi  

    

17. Saya sangat waspada dan hati-hati     

18. Sulit mengingat beberapa kejadian 
terkait peristiwa menyakitkan yang saya 
alami 

    

19. Ada hal-hal yang membuat saya 
teringat kembali pada peristiwa itu 

    

 

 

 



 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

y1 19.88 54.308 .600 .791 

y2 19.87 56.118 .285 .808 

y3 20.53 57.372 .406 .801 

y4 20.17 57.667 .261 .807 

y5 20.02 54.932 .406 .800 

y6 20.18 53.644 .595 .790 

y7 19.72 57.020 .277 .807 

y8 19.77 54.656 .440 .798 

y9 20.12 54.681 .509 .794 

y10 20.28 57.800 .250 .808 

y11 20.10 56.736 .427 .800 

y12 19.72 58.817 0.13 .815 

y13 20.37 56.575 .386 .801 

y14 19.13 54.118 .355 .804 

y15 20.15 55.282 .386 .801 

y16 20.23 54.419 .606 .791 



y17 18.80 56.671 .289 .806 

y18 20.13 56.287 .421 .799 

y19 19.67 53.819 .576 .791 

y20 20.17 58.277 0.15 .815 

 
 
 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.820 18 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

y1 17.77 48.792 .603 .802 

y2 17.75 50.597 .279 .821 

y3 18.42 51.705 .409 .813 

y4 18.05 52.252 .238 .821 

y5 17.90 49.651 .385 .813 

y6 18.07 48.199 .594 .801 

y7 17.60 51.498 .267 .820 

y8 17.65 49.079 .444 .810 



y9 18.00 49.085 .517 .806 

y10 18.17 51.802 .279 .818 

y11 17.98 51.135 .426 .811 

y13 18.25 50.665 .416 .811 

y14 17.02 48.898 .336 .819 

y15 18.03 49.456 .408 .812 

y16 18.12 49.054 .592 .803 

y17 16.68 50.695 .318 .817 

y18 18.02 50.830 .408 .812 

y19 17.55 48.116 .599 .801 

 
  



 
NPar Tests 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Baseline II - Baseline I Negative Ranks 12a 6.50 78.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 0c   

Total 12   

a. Baseline II < Baseline I 

b. Baseline II > Baseline I 

c. Baseline II = Baseline I 

 

 
Test Statisticsb 

 Baseline II - 

Baseline I 

Z -3.071a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 



Daftar Hirarki In-Vivo (SUDS) 
 

Tanggal : 25 Juni 2015 

 

Instruksi :  

Coba untuk mengukur ketakutan, kecemasan, dan ketidaknyamanan pada situasi yang 

dihindari atau yang dirasakan kurang aman. Gambaran ukurannya adalah sebagai 

berikut : 

     10 = ketakutan, kecemasan, ketidaknyamanan paling tinggi dan mengganggu 

       9 = sangat cemas yang sangat mengganggu 

       8 = sangat cemas, tidak dapat beraktivitas, sulit berkonsentrasi 

       7 = cukup cemas, mengganggu aktivitas 

       6 

       5  = cukup cemas namun tidak mengganggu aktivitas 

       4 

       3 = cemas yang rendah, tidak mengganggu aktivitas 

       2 = sedikit cemas, aktivitas baik 

       1 = tidak cemas, aktivitas baik, konsentrasi baik 

       0 = sangat tidak cemas 

 

 

No.  Jenis Kecemasan / Ketidaknyamanan Skor SUDS 
Sesi 2 Sesi 10 

1. Takut bila peristiwa ketika ibu disiram bensin terjadi lagi 10 9 
2. Takut bila kekerasan fisik terjadi lagi kepada saya 10 8 
3. Peristiwa itu (kekerasan fisik) membuat saya cemas dan 

mengganggu saya 
9 8 

4. Sangat cemas ketika ayah keluar dari sel 8 9 
5. Sulit berkonsentrasi ketika teringat peristiwa itu (kekerasan 

fisik yang dialami) 
8 7 

6.  Tidak dapat beraktivitas seperti biasanya (dulu) 8 6 
7. Dapat mengganggu aktivitas saya ketika melihat laki-laki di 

lingkungan (di sekitar) 
7 7 

8. Sangat mengganggu ketika bayangan ayah kembali lagi 9 8 
9. Ketika perjalanan ke sekolah takut ketika melihat laki-laki 10 7 
10. Ketika didekati seorang laki-laki muncul perasaan marah dan 

takut 
10 8 

11. Ketika melihat laki-laki kasar kepada perempuan 9 8 
12. Ketika melihat sosok laki-laki yang mirip dengan bapak 8 7 
13. Mendengar nama bapak disebut dan diminta untuk 

menyebutkan nama bapak 
8 7 

 



Catatan Pekerjaan Rumah Paparan In-Vivo 
 

Sesi Situasi yang dihadapi Waktu latihan Tingkat 
kecemasan 

2 Berinteraksi dengan laki-laki yang ada di 
lingkungan 

24 April 2015 7 
25 April 2015 8 

3 Berinteraksi dengan laki-laki yang ada di 
lingkungan 

30 April 2015 10 
2 Mei 2015 3 
3 Mei 2015 7 
4 Mei 2015 7 

4 Berinteraksi dengan laki-laki yang ada di 
lingkungan 

11 Mei 2015 3 
12 Mei 2015 2 

5 Mendengar nama bapak disebut 20 Mei 2015 5 
21 Mei 2015 3 

6 Mengingat dan menghadapi situasi terkait 
peristiwa malam tahun baru 2012 

22 Mei 2015 6 
22 Mei 2015 8 
23 Mei 2015 7 
24 Mei 2015 7 
25 Mei 2015 6 
27 Mei 2015 7 

7 Mengingat dan menghadapi situasi terkait 
peristiwa malam tahun baru 2012 

29 Mei 2015 6 
30 Mei 2015 6 
2 Juni 2015 5 
3 Juni 2015 5 

8 Mengingat  dan menghadapi situasi terkait 
kekerasan yang pernah dialami 

5 Juni 2015 6 
6 Juni 2015 5 
7 Juni 2015 6 
8 Juni 2015 5 
9 Juni 2015 6 
10 Juni 2015 5 

9 Mengingat  dan menghadapi situasi terkait 
kekerasan yang pernah dialami 

19 Juni 2015 6 
20 Juni 2015 5 
21 Juni 2015 5 
22 Juni 2015 6 
23 Juni 2015 6 
24 Juni 2015 4 

 



Catatan Paparan Imajinal Sesi Terapi 
 

Sesi Paparan Imajinal yang dilakukan Tingkat kecemasan 

Awal Tengah Akhir 

3 Waktu itu saya bertemu dengan sosok laki-laki 
yang menanyakan alamat dan gerak-geriknya 
mencurigakan, seperti saya maju dia ikut maju 
dan saya mundur dia ikut mundur. Dia melihat 
ke arah saya memanggil saya untuk mendekat. 
Perasaan yang saya rasakan pada waktu itu 
takut, cemas, ketidaknyamanan yang paling 
tinggi. Saya takut karena kalau dia menculik 
saya dan menyakiti saya, entah memperkosa 
atau membunuh saya. 

10 10 6 

4.1 Waktu itu saya dari warung sembako dan lalu 
ada orang laki-laki yang mengikuti saya dari 
belakang dan menanyakan alamat kepada saya 
tapi dia menanyakan alamat tersebut tidak jelas 
dan saya berkata kepada yang menanyakan 
alamat tersebut tidak tahu. Lalu orang tersebut 
memegang tangan saya dan memaksa saya 
untuk ikut dengan dia. Perasaan saya waktu itu 
cemas. Saya takut karena kalau akan 
diperlakukan kasar. Waktu itu saudara saya 
datang menolong saya dan berteriak minta 
tolong. Lalu orang tersebut lari, lalu saya pulang 
ke rumah dan melakukan relaksasi. Setelah 
saya bernafas relaksasi perasaan saya menjadi 
lebih tenang. 

6 7 5 

4.2 Waktu itu saya masih TK kecil dan waktu itu 
bapak memakai baju lorek-lorek dan waktu itu 
bapak mau berangkat kerja dan bapak mencium 
saya. Perasaan saya ketika dicium bapak 
rasanya senang sekali. Dan waktu itu saya kelas 
4 SD, waktu itu saya disuruh bapak membeli 
rokok dan waktu saya kasih ke bapak, bapak 
bilang “kuwi salah”, saya menukarkan ke 
warung tapi penjualnya tidak mau menukar 
rokok itu dan akhirnya saya dihajar bapak. Saya 
dimaki-maki, dikata-katain seperti “kowe ki anak 
sik ora berguna”. Perasaan saya waktu itu 
kecewa dan marah  

8 9 6 

5 Saya marah ketika wakil hakim bertanya tentang 
bapak dan mengatakan saya tidak boleh 
membenci bapak. Di bayangan saya, saya 
teringat waktu saya TK dan bapak mencium 
saya dan saat pergi bersama bapak. Perasaan 
saya ketika dicium, saya senang. Perasaan 
saya ketika disuruh membayangkan bapak 
rasanya pingin marah, jengkel. Waktu wakil 
hakim menanyakan saya setuju atau tidak 
bapak dan ibu bercerai, saya mengatakan 

10 10 8 



setuju karena itu yang terbaik untuk ibu, saya, 
dan adik saya. Perasaan saya ketika ibu dan 
bapak bercerai, alhamdulillah 

6 Pada waktu itu ada teman kerja ibu yang 
memanggil ibu dengan sebutan ‘mamah’, lalu 
sepulang kerja ibu masuk ke rumah lalu ibu 
dilempar remote dan ditonjok mulutnya. Lalu 
malam tahun barunya, ibu bertengkar lagi 
dengan bapak dan saya ikut dihajar juga seperti 
digebuk dengan selang dan dilempar gelas 
kaca, lalu bapak mau membakar kamar tapi 
kena luar kamar, lalu ibu di teras. Ibu disiram 
bensin dan dibakar. Perasaan saya ketika itu 
marah, jengkel, kecewa, sedih.  

9 8 6 

7 Pada saat itu ada teman ibu yang memanggil 
ibu dengan panggilan ‘mamah’. Pulang kerja ibu 
masuk ke dalam rumah, ibu menawari bapak 
makan tapi bapak tidak mau makan lalu ibu 
dilempar remote dan ditonjok bibirnya. Lalu 
keesokan harinya, saya melaporkan bapak ke 
polsek gajahmungkur, dan malam tahun 
barunya bapak pulang jam 2 malam. Bapak 
mengeluarkan baju-bajunya lalu bapak 
membakar kamar. Bapak ke dapur mengambil 
selang dan digebukkan ke saya dan saya 
dilempar gelas kaca dan ibu dilempar keranjang 
kosmetik. Lalu ibu keluar, ibu dicekik dan 
ditonjok. Ibu lalu ke teras. Ibu dibakar sama 
bapak. Api sudah bulat lalu ibu pingsan. Ibu 
sadar, api sudah padam. Lalu bapak menyuruh 
adik bapak membeli obat dan saya disuruh 
membeli lidah buaya lalu ibu dilarikan ke RS 
Elisabeth dan dipindahkan ke RS Kariadi. Waktu 
itu perasaan saya sedih, marah, kecewa, 
jengkel.  

8 8 5 

8.1 Pada waktu itu, saya disuruh membeli rokok. 
Bapak menyuruh saya membeli rokok Djarum. 
Waktu saya pulang, kata bapak rokoknya salah, 
bapak nyuruhnya rokok LA. Lalu saya dihajar 
dan kedua kaki saya digebuk sama sapu lalu 
saya masuk ke kamar. Pada waktu itu bapak 
memakai celana warna abu-abu dan tidak 
memakai baju. 

8 7 5 

8.2 Pada saat itu bapak pulang dalam kondisi 
mabuk. Bapak memakai baju lorek-lorek warna 
abu-abu putih dan memakai calana panjang 
hitam. Bapak mengambil hanger lalu 
digebukkan kepada saya dan mengambil kabel 
rem lalu digebukkan lagi ke saya. Perasaan 
saya waktu itu sedih, kenapa kok saya dianiaya, 
saya salah apa.  

8 6 5 

9 Saya membayangkan ketika bapak keluar dari 
penjara dan langsung ke rumah dan membawa 
adik dan bapak berkata kalau tidak mau kenal 

8 8 6 



lagi dengan saya dan ibu. Saya mempunyai 
perasaan ketakutan kalau bapak melakukan 
kekerasan fisik kepada saya, ibu, dan adik. 
Saya sedih juga kenapa tidak saya saja yang 
dibawa dan kenapa harus adik. Yang saya 
inginkan dari bapak, bapak tidak usah 
mengganggu saya, ibu, dan adik. Pikiran saya 
tentang bapak kadang mau disayang sama 
bapak kadang tidak mau ngurusin bapak lagi. 
Saya kadang merasa takut, kadang cemas, 
kadang sedih, kadang jengkel, kadang marah. 
Kalau saya ketemu bapak saya tidak mau 
melihat bapak dan kalau bapak memanggil 
saya, saya tidak mau merespon dan kalau ada 
orang berkata “itu bapakmu, saya tidak mau 
merespon karena saya takut kalau ada 
kekerasan fisik lagi terhadap saya. 

10.1 Waktu itu saya disuruh membeli rokok lalu 
bapak berkata rokoknya salah dan saya disuruh 
mengembalikan rokok itu tapi orang yang punya 
warung tidak mau rokoknya ditukar lalu saya 
pulang. Di rumah, saya dihajar sama bapak 
menggunakan sapu. Perasaan saya waktu itu 
sedih. Lalu waktu itu saya disuruh membeli mie 
ayam dan lalu disuruh menuangkannya ke 
dalam mangkok tapi tumpah lalu saya ditonjok. 
Perasaan saya sedih. Waktu itu saya disuruh 
tetapi saya tidak mendengar lalu baak 
melemparkan gelas plastik yang berisi es dan 
kena dada saya. Saya merasa dada saya sesak 
dan saya sedih. Waktu itu bapak pulang mabuk 
dan saya digebuk dengan kabel rem dan saya 
diseret keluar mau dibakar tapi tidak jadi. 
Perasaan saya sedih. 

8 8 5 

10.2 Waktu itu teman saya berkata kalau bapak tidak 
sayang lagu kepada saya karena bapak tidak 
punya anak yang bernama T (subjek 
menyebutkan namanya sendiri). Perasaan saya 
sedih. Waktu itu saya membayangkan kalau 
bapak datang dan membawa adik dan berkata 
tidak mau kenal lagi kepada saya dan ibu. 
Perasaan saya takut karena kalau bapak mau 
melakukan kekerasan fisik lagi pada saya, adik, 
dan ibu.   

8 7 6 
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