
 Nomor : 
Usia : 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Kerjakanlah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 

memberi tanda “silang” (X). 

SS : SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

S : SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

TS : TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

STS : SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah terjawab 

semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya merasa nyaman saat berkenalan dengan teman 
baru. 

    

2 Saya enggan berteman dengan orang yang berbeda suku.     

3 Saya dapat bersikap rasional menghadapi berbagai 
problem. 

    

4 Saya tidak yakin terhadap kemampuan saya.     
5 Saya aktif mengikuti kegiatan remaja di sekolah.     

6 Saya lebih senang bekerja sendiri daripada bekerja 
dalam kelompok. 

    

7 Saya adalah orang yang fleksibel.     
8 Saya sukar menyesuaikan diri dalam kelompok.     

9 Saya senang melakukan sesuatu untuk membantu orang 
lain. 

    

10 Saya membantu teman dengan terpaksa.     

11 Saya merasa bahagia saat berkumpul dengan teman-
teman. 

    

12 Saya benci kepada teman yang suka membahas masalah 
fisik. 

    

13 Saya bertanggung jawab terhadap hidup saya.     

14 Saya membiarkan masalah sampai selesai dengan 
sendirinya. 

    

15 Saya siap membantu bila ada orang lain yang 
membutuhkan bantuan saya. 

    

16 Saya kurang suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 
di sekolah. 

    

17 Saya senang melakukan perubahan agar diterima dalam 
kelompok. 

    

18 Saya tidak suka mengikuti kegiatan yang asing atau baru 
bagi diri saya. 

    

19 Saya membuat suasana yang menyenangkan agar teman-
teman merasa nyaman berteman dengan saya. 

    

20 Saya malas melakukan kebaikan demi orang lain karena 
hanya buang-buang energi saja. 

    

21 Saya tidak mengalami masalah dengan teman-teman.     

22 Saya tidak nyaman jika berada diantara teman yang 
berbeda suku. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS

23 Saya dapat mengendalikan diri terhadap keinginan saya.     
24 Saya tidak mudah memahami perasaan saya.     
25 Saya akrab dengan teman-teman yang baru.     

26 Saya enggan berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan 
tempat tinggal saya saat ini. 

    

27 Saya termasuk siswa / siswi yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan yang berbeda budaya. 

    

28 Saya tergolong orang yang kaku.     

29 Saya berupaya mematuhi norma yang berlaku di 
masyarakat. 

    

30 
Saya tetap melakukan hal-hal yang sudah menjadi 
kebiasaan saya meskipun kurang diterima dalam 
kelompok. 

    

THANKS YA…. 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 
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4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
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#### Selamat Mengerjakan #### 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya menghargai apa yang saya miliki.     
2 Saya kecewa dengan keadaan fisik saya.     
3 Kelemahan yang ada tidak membuat saya putus asa.     

4 Kelemahan yang ada membuat saya membatasi diri 
dalam berteman. 

    

5 Apapun penampilan saya, saya tetap dapat 
menerimanya. 

    

6 Saya sebal dengan warna kulit saya yang hitam 
dibanding dengan teman yang berasal dari suku Jawa. 

    

7 Saya cukup nyaman dengan diri saya meskipun secara 
fisik saya tidak terlalu sempurna. 

    

8 Saya merasa dikucilkan oleh teman-teman karena saya 
berbeda dengan mereka. 

    

9 Saya mempunyai kelebihan yang belum tentu dimiliki 
orang lain. 

    

10 Saya merasa tidak berguna.     
11 Saya puas dengan diri saya.     

12 Saya merasa tidak berharga dibanding dengan teman-
teman. 

    

13 Saya berusaha mengatasi kelemahan saya.     

14 Saya mudah menyalahkan diri karena keterbatasan yang 
saya miliki. 

    

15 Meskipun teman-teman tidak menyukai keadaan fisik 
saya, saya tetap mencintai diri saya. 

    

16 Saya benci dengan gaya hidup saya karena teman-teman 
tidak mau bergaul dengan saya. 

    

17 Meskipun tidak mendapat ranking namun saya tetap 
merasa berharga. 

    

18 Saya belum merasa percaya diri jika saya belum 
mendapatkan ranking. 

    

19 Saya yakin bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi 
hidup saya. 

    

20 Saya tidak yakin dapat meraih cita-cita saya.     

21 Meskipun berbeda dengan teman-teman yang berasal 
dari lain daerah, saya tidak merasa minder. 

    

22 Saya malu dengan penampilan saya.     
BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS

23 Keadaan fisik tidak menghalangi saya untuk maju.     
24 Saya benci dengan kelemahan saya.     

25 Saya menyukai diri saya meskipun orang lain tidak ada 
yang memuji saya. 

    

26 Saya kurang menyukai diri saya karena bentuk tubuh 
saya tidak secantik / setampan orang lain. 

    

27 Saya tidak minder dengan keadaan fisik yang berbeda 
dengan teman dari daerah lain. 

    

28 Saya akan dihargai orang lain jika saya memiliki prestasi 
yang bagus. 

    

29 Saya optimis dengan kemampuan yang saya miliki saya.     
30 Apa yang saya lakukan sekarang akan sia-sia saja.     

THANKS YA…. 
 



ITEM PENYESUAIAN DIRI 

 

1. Memiliki perasaan atau afeksi yang adekuat, harmonis, seimbang, sehingga 

selalu merasa aman, bahagia, baik budi pekertinya dan mampu bersikap hati-

hati. 

Favorabel : 

1. Saya merasa nyaman saat berkenalan dengan teman baru.    1 

2. Saya merasa bahagia saat berkumpul dengan teman-teman.      11 

3. Saya tidak mengalami masalah dengan teman-teman.    21 

Unfavorabel  : 

1. Saya enggan berteman dengan orang yang berbeda suku.   2 

2. Saya benci kepada teman yang suka membahas masalah fisik.    12 

3. Saya tidak nyaman jika berada diantara teman yang berbeda suku.       22 

 

2. Memiliki kepribadian yang matang dan terintegrasi dengan baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap orang lain, mempunyai sikap tanggung jawab, 

berpikir dengan menggunakan rasio dan mempunyai kemampuan untuk 

memahami dan mengontrol diri sendiri. 

Favorabel  : 

1. Saya dapat bersikap rasional menghadapi berbagai problem.      3 

2. Saya bertanggung jawab terhadap hidup saya.      13 

3. Saya dapat mengendalikan diri terhadap keinginan saya.         23 

Unfavorabel  : 

1. Saya tidak yakin terhadap kemampuan saya.     4 

2. Saya membiarkan masalah sampai selesai dengan sendirinya.       14 

3. Saya tidak mudah memahami perasaan saya.         24 

 

 



3. Mempunyai relasi sosial yang memuaskan, ditandai dengan kemampuan untuk 

bersosialisasi dengan baik dan ikut berpartisipasi dalam kelompok. 

Favorabel  : 

1. Saya aktif mengikuti kegiatan remaja di sekolah.      5 

2. Saya siap membantu bila ada orang lain yang membutuhkan bantuan saya.      

15 

3. Saya akrab dengan teman-teman yang baru.      25 

Unfavorabel  : 

1. Saya lebih senang bekerja sendiri daripada bekerja dalam kelompok.     6 

2. Saya kurang suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.    16 

3. Saya enggan berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal 

saya saat ini.          26 

 

4. Mempunyai struktur sistem syaraf yang sehat dan memiliki kekenyalan (daya 

lenting) psikis untuk mengadakan adaptasi. 

Favorabel  : 

1. Saya adalah orang yang fleksibel.         7 

2. Saya senang melakukan perubahan agar diterima dalam kelompok.     17 

3. Saya termasuk siswa / siswi yang mudah beradaptasi dengan lingkungan 

yang berbeda budaya.       27 

Unfavorabel  : 

1. Saya sukar menyesuaikan diri dalam kelompok.        8 

2. Saya tidak suka mengikuti kegiatan yang asing atau baru bagi diri saya.      

18 

3. Saya tergolong orang yang kaku.       28 

 

5. Mempunyai kepribadian yang produktif, dapat merealisasikan diri dengan 

melakukan perbuatan susila dan secara lahir batin merasa bahagia. 

Favorabel  : 



1. Saya senang melakukan sesuatu untuk membantu orang lain.       9 

2. Saya membuat suasana yang menyenangkan agar teman-teman merasa 

nyaman berteman dengan saya.        19 

3. Saya berupaya mematuhi norma yang berlaku di masyarakat.    29 

Unfavorabel  : 

1. Saya membantu teman dengan terpaksa.      10 

2. Saya malas melakukan kebaikan demi orang lain karena hanya buang-

buang energi saja.      20 

3. Saya tetap melakukan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan saya meskipun 

kurang diterima dalam kelompok.       30 



ITEM PENERIMAAN DIRI 
 

1. Menerima diri sendiri apa adanya. 

Favorabel  : 

1. Saya menghargai apa yang saya miliki.       1 

2. Saya puas dengan diri saya.       11 

3. Meskipun berbeda dengan teman-teman yang berasal dari lain daerah, saya 

tidak merasa minder.         21 

Unfavorabel  : 

1. Saya kecewa dengan keadaan fisik saya.     2 

2. Saya merasa tidak berharga dibanding dengan teman-teman.  12 

3. Saya malu dengan penampilan saya.        22 

 

2. Tidak menolak diri sendiri apabila memiliki kelemahan dan kekurangan. 

Favorabel  : 

1. Kelemahan yang ada tidak membuat saya putus asa.      3 

2. Saya berusaha mengatasi kelemahan saya.         13 

3. Keadaan fisik tidak menghalangi saya untuk maju.       23 

Unfavorabel  : 

1. Kelemahan yang ada membuat saya membatasi diri dalam berteman.   4 

2. Saya mudah menyalahkan diri karena keterbatasan yang saya miliki.     14 

3. Saya benci dengan kelemahan saya.       24 

 

3. Memiliki keyakinan bahwa untuk mencintai diri sendiri, maka seseorang tidak 

harus dicintai oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain. 

Favorabel  : 

1. Apapun penampilan saya, saya tetap dapat menerimanya.    5 

2. Meskipun teman-teman tidak menyukai keadaan fisik saya, saya tetap 

mencintai diri saya.        15 



3. Saya menyukai diri saya meskipun orang lain tidak ada yang memuji saya.  

25 

Unfavorabel  : 

1. Saya sebal dengan warna kulit saya yang hitam dibanding dengan teman 

yang berasal dari suku Jawa.        6 

2. Saya benci dengan gaya hidup saya karena teman-teman tidak mau bergaul 

dengan saya.        16 

3. Saya kurang menyukai diri saya karena bentuk tubuh saya tidak secantik / 

setampan orang lain.      26 

 

4. Untuk merasa berharga, maka seseorang tidak perlu merasa benar-benar 

sempurna. 

Favorabel  : 

1. Saya cukup nyaman dengan diri saya meskipun secara fisik saya tidak 

terlalu sempurna.       7 

2. Meskipun tidak mendapat ranking namun saya tetap merasa berharga.    17 

3. Saya tidak minder dengan keadaan fisik yang berbeda dengan teman dari 

daerah lain.        27 

Unfavorabel  : 

1. Saya merasa dikucilkan oleh teman-teman karena saya berbeda dengan 

mereka.           8 

2. Saya belum merasa percaya diri jika saya belum mendapatkan ranking.     

18 

3. Saya akan dihargai orang lain jika saya memiliki prestasi yang bagus.    28 

 

5. Memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk menghasilkan kerja yang 

berguna. 

Favorabel  : 

1. Saya mempunyai kelebihan yang belum tentu dimiliki orang lain.      9 



2. Saya yakin bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup saya.    19 

3. Saya optimis dengan kemampuan yang saya miliki saya.        29 

Unfavorabel  : 

1. Saya merasa tidak berguna.          10 

2. Saya tidak yakin dapat meraih cita-cita saya.       20 

3. Apa yang saya lakukan sekarang akan sia-sia saja.           30 
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