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A-1 SKALA KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

A-2 SKALA KONSEP DIRI 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 

IDENTITAS SUBJEK 

No. 

Kelas   : 

Usia/umur  : 

Tanggal pengisian : 

PETUNJUK 

1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujurnya. 

2. Pada lembar-lembar berikut terdapat pernyataan yang membutuhkan tanggapan Anda. 

Pilihlah salah satu tanggapan yang Anda anggap paling sesuai dengan perasaan dan 

keadaan Anda sekarang. Tanggapilah semua pernyataan ini menurut pendapat Anda 

sendiri dan jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

3. Kuesioner ini bukan suatu tes, jadi tidak ada pernyataan yang benar maupun salah. 

Semua pernyataan ini baik dan benar apabila dikerjakan Anda sendiri sesuai dengan 

keadaan Anda. Semua jawaban benar. 

4. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk penelitian ilmiah, sehingga jawaban Anda 

akan dirahasiakan, untuk itu Anda tidak perlu mneulis nama. 

5. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 

Anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada: 

SS : Sangat Setuju, bila Anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

S : Setuju, bila Anda setuju dengan pernyataan tersebut. 

TS : Tidak Setuju, bila Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

STS : Sangat Tidak Setuju, bila Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan  

tersebut. 

 

Contoh mengisi kuesioner: 

SS S TS STS 

X    

 

 

SELAMAT BEKERJA DAN TERIMAKASIH ATAS KERJASAMANYA 
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Skala Bagian I 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya menerima kritikan dari guru atau teman saya.      

2. Saya berusaha memahami pendapat teman saya.      

3. Dalam berkomunikasi, saya senantiasa menatap lawan 

bicara. 

    

4. Saya menerima perbedaan pendapat dari teman saya.     

5. Saya susah menerima kritikan.     

6. Saya tidak peduli dengan pendapat teman saya.     

7. Dalam berkomunikasi dengan orang lain saya selalu 

menundukkan wajah. 

    

8. Saat sedang berdiskusi, pendapat saya harus diterima 

dengan teman saya. 

    

9. Saya dengan senang hati menyampaikan pesan penting 

kepada orang lain. 

    

10. Saat teman saya sedang sedih, saya ikut terharu.     

11. Saya senang berbicara dengan orang lain.     

12. Saya seorang yang berani bertanya.     

13. Saya malas menyampaikan pesan penting kepada orang 

lain. 

    

14. Saya biasa saja melihat teman saya sedih.     

15. Saya lebih senang berdiam diri.     

16. Saya malu untuk bertanya.     

17. Jika saya merasa tersinggung dengan orang lain, maka 

saya akan berterus terang mengatakan bahwa saya 

tersinggung. 

    

18. Saya bersedia mendengarkan curhatan teman saya.     

19. Jika ada yang bertanya, saya akan menjawab.     

20. Saya berani mengajukan pendapat.     

21. Saya akan memendam perasaan ketika saya merasa 

tersinggung. 

    

22. Saya merasa bosan mendengar curhatan teman saya.     

23. Saya akan bersikap cuek ketika ada orang yang 

bertanya. 

    

24. Saya malu untuk berpendapat.     

25. Saya akan berkata tidak suka jika saya memang tidak 

suka. 

    

26. Saya akan menghibur teman saya yang menangis karena 

berduka cita.  

    

27. Saya tidak pernah curiga terhadap orang lain.     

28. Saya berusaha menyapa orang lain terlebih dahulu.     

29. Sata tetap berkata manis meskipun saya sedang jengkel.     

30. Saya membiarkan teman sekelas saya murung karena itu 

bukan urusan saya. 

    

31. Saya waspada ketika berkomunikasi dengan orang lain.     

32. Saya malu menyapa orang lain terlebih dahulu.     
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Skala Bagian II 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya berusaha masuk peringkat 1-3 besar setiap ulangan 

kenaikan kelas,  

    

2. Hidup saya sama seperti orang pada umumnya.     

3. Orang lain memuji saya karena saya pintar.     

4. Suatu hal yang biasa ketika saya pernah merasa kecewa 

dengan keadaan saya. 

    

5. Saya berusaha mengimbangi kekurangan dengan belajar 

lebih giat. 

    

6. Saya sering merasa tidak mampu melakukan hal baru.     

7. Saya menyesal memiliki kondisi seperti ini.     

8. Orang lain memuji saya karena kasihan dengan saya.     

9. Saya selalu menutupi rasa kecewa saya.     

10. Saya membiarkan kekurangan saya tanpa saya mau 

memperbaiki. 

    

11. Saya yakin mampu mencapai cita-cita saya.     

12. Saya adalah orang yang suka bersyukur.     

13. Saya bangga ketika ada orang yang memuji saya.     

14. Suatu hal yang biasa ketika saya pernah merasa marah 

menjadi tunarungu. 

    

15. Saya senantiasa selalu berusaha untuk menjadi orang 

yang lebih baik dari hari ini. 

    

16. Saya tidak memiliki cita-cita.     

17. Saya merasa rendah diri diantara orang normal.     

18. Saya malu ketika ada orang yang memuji saya.     

19. Saya selalu menutupi rasa marah saya karena saya 

menjadi tunarungu. 

    

20. Saya malas untuk merubah kebiasaan buruk saya.     

21. Saya mampu mengerjakan PR sendiri.     

22. Saya bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal 

walaupun saya mempunyai keterbatasan. 

    

23. Saya menerima keadaan saya sebagai tunarungu.     

24. Sjuatu hal yang biasa saya merasa khawatir ketika 

pertama kali berinteraksi dnegan orang normal. 

    

25. Saya akan terus berusaha mendapat nilai-nilai yang 

terbaik di antara teman-teman saya. 

    

26. Saya menyontek PR teman saya.     

27. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan selayaknya orang 

normal. 

    

28. Saya malu dengan keadaan saya yang sekarang.     

29. Saya selalu menyembunyikan rasa khawatir saya.     

30. Jika nilai ulangan saya jelek, saya tidak ingin berusaha 

untuk memperbaikinya. 
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LAMPIRAN B 

DATA PENELITIAN 

 

B-1 DATA VARIABEL KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

B-2 DATA VARIABEL KONSEP DIRI 




