
SKALA AKTUALISASI DIRI REMAJA DITINJAU  

DARI KELEKATAN REMAJA DAN IBU  
 

IDENTITAS RESPONDEN 

 Kelas : ..................................... 

 Usia   : ......................................Tahun 

PETUNJUK 

 

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

sejujur-jujurnya 

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. Angket 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. 

4. Angket ini hanya dipergunakan untuk penelitian ilmiah, sehingga jawaban 

Anda akan dirahasiakan, untuk itu Anda tidak perlu menulis nama. 

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

keadaan anda dengan memberi tanda silang ( X ) pada : 

SS   : Jika Anda merasa SANGAT SESUAI  

S   : Jika Anda merasa SESUAI  

TS   : Jika Anda merasa TIDAK SESUAI  

STS  : Jika Anda merasa SANGAT TIDAK SESUAI 

 

 

SELAMAT BEKERJA DAN TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA  

 

 



NO PERNYATAAN  SS S TS STS
1. Saya melihat objek dan orang lain disekitarnya apa 

adanya 

    

2. Saya kurang mampu mengamati objek yang ada 

dilingkungan secara cermat dan efisien 

    

3. Saya melihat objek dan orang lain disekitarnya 

dipengaruhi harapan dan keinginan 

    

4. Saya cenderung menyerap kenyataan berdasarkan 

apa yang diinginkan, diharapkan, ditakutkan dan 

dicemaskan. 

    

5. Saya menghargai diri sendiri dan orang lain     

6. Saya menerima kodrat dengan segala kekurangan 

dan kelemahan secara tawakal. 

    

7. Saya tidak menghargai diri sendiri dan orang lain.     

8. Saya kecewa dengan  kekurangan dan kelemahan 

yang ada pada diri saya 

    

9. Saya akan belajar tanpa disuruh orang tua     

10. Saya berperilaku secara wajar dan tidak pamrih 

pada orang tua 

    

11. Saya berperilaku apa adanya tanpa dibuat-buat.     

12. Saya akan belajar jika  disuruh orang tua     

13. Saya mengerjakan sesuatu karena ada imbalan     

14. Saya berbuat baik pada orang lain apabila orang 

lain berbuat baik kepada saya 

    

15. Saya mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh     

16. Didalam melaksanakan pekerjaan saya lebih 

mementingkan kepentingan bersama / instansi yang 

menugasi 

    

17. Saya tidak pernah serius dalam mengerjakan tugas-

tugas penting  

    



18. Dalam bekerja saya lebih mengutamakan 

kepentingan pribadi dari pada orang lain 

    

19. Saya  mampu berkonsentrasi dalam belajar     

20. Saya mampu menilai diri saya sendiri     

21. Saya mampu menjaga diri sendiri sekalipun saya 

dalam lingkungan yang kurang baik 

    

22. Saya tidak mampu menilai diri saya sendiri     

23. Saya mudah terpengaruh pada hal-hal yang kurang 

baik 

    

24. Saya  dapat melakukan apa saja tanpa tergantung 

dengan orang lain   

    

25. Saya tidak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa 

bantuan orang lain  

    

26. Saya melakukan kegiatan tanpa memperhatikan 

potensi yang saya miliki 

    

27. Saya sanggup menghargai hal sekecil apapun     

28. Saya senang dengan pengalaman-pengalaman 

hidup yang saya alami 

    

29. Saya menikmati kehidupan dan pengalaman- 

pengalaman dengan perasaan kagum dan 

mempesona  

    

30. Saya tidak bisa menghargai apapun      

31. Saya bosan dengan pengalaman hidup yang saya 

alami 

    

32. Saya tidak bisa menikmati kehidupan dan 

pengalaman dengan perasaan kagum 

    

33. Saya merasa bahagia jika saya bisa menjalankan 

ibadah keagamaan dengan baik 

    

34. Saya sangat menikmati keindahan alam     

35. Saya merasa gembira,heran dan kagum yang sangat     



besar atas keberhasilannya dalam menyelesaikan 

sesuatu yang diluar dugaan 

36. Saya merasa kurang menikmati kebahagiaan yang 

diperoleh  

    

37. Saya kurang bisa menikmati keindahan alam 

sekitar 

    

38. Saya merasa biasa-biasa saja terhadap apa saja 

yang telah saya capai  

    

39. Saya mampu ikut merasakan apa yang sedang 

dirasakan teman saya 

    

40. Saya terdorong untuk membantu teman saya yang 

sedang mengalami kesusahan 

    

41. Saya mudah memaafkan kesalahan orang lain     

42. Saya tidak mampu untuk menjalin ikatan yang 

mendalam dengan orang lain 

    

43. Saya senang untuk menjalin hubungan sosial 

dengan orang lain 

    

44. Saya merasa tidak senang jika terlalu banyak teman     

45. Saya mau belajar dari siapapun tanpa memandang 

derajat, pendidikan, usia, atau ras 

    

46. Saya tidak mau belajar dari orang yang 

pendidikannya dibawah saya  

    

47. Saya merasa senang dengan cara belajar yang baik 

untuk mencapai tujuan belajar 

    

48. Saya berusaha menjalankan aturan-aturan, tata 

tertib di sekolah dengan baik 

    

49. Saya akan berusaha dengan cara apapun yang 

penting tujuan belajar dapat dicapai, meskipun 

melanggar aturan 

    

50. Saya suka belajar sesukanya yang penting ujian     



lulus 

51. Saya tidak suka pada aturan-aturan dalam belajar 

disekolah 

    

52. Saya didalam menyampaikan saran-saran dengan 

orang lain disertai senyuman yang halus 

    

53. Saya dalam mengerjakan tugas selalu disertai rasa 

senang, tanpa beban 

    

54. Saya tidak pernah melontarkan senyuman dikala 

menyampaikan saran pada orang lain 

    

55. Saya dalam mengerjakan tugas-tugas, selalu 

merasa terbebani dan dikerjakan dengan rasa tidak 

senang 

    

56. Saya selalu berusaha untuk menemukan ide-ide 

yang baru 

    

57. Saya selalu berusaha untuk dapat menemukan 

karya yang baru 

    

58. Saya tidak ingin meniru apa yang telah dihasilkan 

orang lain 

    

59. Saya senang mengikuti ide-ide orang lain daripada 

menemukanide sendiri 

    

60. Saya suka meniru apa yang telah dihasilkan orang 

lain 

    

61. Saya akan menerima kebudayaan yang ada dalam 

masyarakat setelah dipertimbangkan baik dan 

buruknya  

    

62. Saya mudah menerima pengaruh kebudayaan tanpa 

melalui proses seleksi terlebih dahulu 

    

63. Saya terima begitu saja kebudayaan tanpa berpikir 

berdampak negatif atau positif 

    

 

 



NO PERNYATAAN  SS S TS STS
1. Saya merasa senang jika selalu bersama Ibu 

dimanapun berada. 

    

2. Saya kalau bicara dengan Ibu  sopan dan disertai 

senyuman.  

    

3. Saya merasa tenang dan aman jika berada di dekat 

Ibu. 

    

4. Saya selalu menyambut Ibu dengan senang dan 

ciuman jika Ibu pulang dari bepergian. 

    

5. Saya merasa terganggu jika selalu bersama Ibu.     

6. Saya tidak memberitahu dan mencium Ibu jika 

akan akan pergi dan pulang. 

    

7. Saya kalau bicara dengan Ibu sesukanya dan tidak 

perlu dengan senyuman. 

    

8. Saya merasa gelisah jika di dekat Ibu.     

9. Saya tetap bermain atau melakukan kegiatan jika 

Ibu pulang dari bepergian. 

    

10. Saya selalu menceritakan masalah pribadi saya 

kepada Ibu. 

    

11. Saya selalu menceritakan teman-teman di sekolah 

yang disenangi dan tidak di senangi. 

    

12. Saya menunjuk kehebatan, keunggulan saya kepada 

Ibu.  

    

13. Saya selalu mengemukakan gagasan-gagasan untuk 

masa depan saya kepada Ibu. 

    

14. Saya selalu menampilkan perilaku yang terbaik 

untuk Ibu. 

    

15. Kehebatan dan keunggulan saya tidak pernah saya 

tunjukan kepada Ibu. 

    

16. Saya tidak mau diantar orang lain untuk berbelanja,     



kecuali dengan Ibu. 

17. Saya tidak mau dekat dengan orang lain, selain Ibu.     

18. Saya merasa sedih jika ditinggal pergi Ibu, 

meskipun di rumah ditemani keluarga lain.  

    

19. Saya mau bepergian dengan orang lain, meskipun 

tidak dengan Ibu. 

    

20. Saya merasa senang jika ditinggal Ibu dan ditemani 

keluarga lain. 

    

21. Saya sangat menyukai belaian Ibu..     

22. Saya suka becanda dengan ibu     

23. Saya tidak bisa tidur,jika telah dimarahi oleh Ibu.     

24. Saya tidak suka jika dibelai ibu      

25. Saya tidak akan kecewa, meskipun Ibu tidak  

bercanda ria dengan saya. 

    

26. Saya senang jika Ibu tidak menyapa saya     

27. Saya tidak merasa gelisah setelah dimarahi Ibu.     

28. Saya tidak perlu memperhatikan teguran ibu     
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