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Kepada yang terhormat 

Saudara 

Ditempat 

 

 

Salam Sejahtera, 

 Di tengah-tengah kesibukan Saudara saat ini, perkenankanlah Saya memohon 

kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi skala penelitian 

yang Saya lampirkan berikut ini. 

 Adapun tujuan diadakannya pengisian skala ini adalah untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan 

di fakultas Psikologi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. 

 Jawaban Saudara merupakan informasi yang sangat berarti dan sangat 

membantu Saya, maka diharapkan supaya Saudara menjawab tanpa adanya pengaruh 

pihak lain. 

 Tidak ada jawaban yang salah karena seluruh jawaban yang Saudara berikan 

adalah benar jika sesuai dengan diri Saudara. Saya menjamin kerahasiaan seluruh 

informasi yang Saudara berikan karena segenap data yang terkumpul adalah murni 

akan digunakan untuk penelitian dan sama sekali tidak mempengaruhi nama baik 

Saudara dikemudian hari. 

 Atas kerja sama dan keseriusan dalam mengisi skala penelitian ini Saya 

mengucapkan terima kasih. 

    

 

Hormat Saya 

 

Peneliti  
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IDENTITAS SUBYEK 

 

No. : 
Nama : 
Usia : 
Jenis Kelamin : 
 
 Skala ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Skala I dan Skala II. Petunjuk 
pengisian kedua skala ini adalah sebagai berikut : 
1. Baca dan pahami pernyataan pada setiap nomornya. 
2. Pilihlah satu dari empat jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan diri 

Saudara, dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan. 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
SS   : Sangat Sesuai, bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri Saudara 
S     : Sesuai, bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri Saudara 
TS   : Tidak Sesuai, bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri Saudara 
STS : Sangat Tidak Sesuai, bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan 
diri Saudara 

3. Apabila Saudara ingin mengubah jawaban, Saudara dapat memberikan dua garis 
mendatar (=) pada jawaban yang Saudara anggap kurang tepat dan dapat memilih 
kembali jawaban yang lebih sesuai dengan diri Saudara. 
Contoh : 
Jawaban salah 

SS S TS STS 
X    

 
Mengganti jawaban 

SS S TS STS 
X  X  

 
4. Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang 

Saudara berikan adalah benar, sehingga Saudara tidak perlu ragu untuk 
menentukan jawaban yang paling sesuai dengan diri Saudara. 

5. Bila Saudara telah mengerjakannya, Saya mohon kesediaan Saudara untuk 
memeriksa kembali sehingga tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 

  
Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang Saudara 

berikan.  
☺Selamat Mengerjakan ☺ 
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SKALA I 

 

No. Pernyataan  SS S TS STS 

1. Semua orang disekitar saya baik pada saya     

2. Saya merasa kurang dapat menghargai 

pendapat orang lain 

    

3. Saya dapat melakukan kegiatan yang saya 

sukai walaupun tidak ada yang mendukung 

    

4. Saya tidak mudah merasa cemas bila bertemu 

dengan orang baru 

    

5. Saya tidak pandai dalam bergaul     

6. Saya mampu menghargai pendapat orang lain     

7. Saya melakukan apa yang diperintahkan orang 

lain 

    

8. Saya tidak mudah merasa cemas jika berada 

pada lingkungan yang baru 

    

9. Pengalaman hidup membuat saya lebih 

menghargai hidup ini 

    

10. Saya suka memaksa dalam meminta bantuan 

orang lain 

    

11. Saya dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan baik tanpa bantuan orang lain 

    

12. Saya tidak berani mencoba hal-hal yang baru     

13. Saya hanya akan berteman dengan orang-

orang yang baik pada saya saja 

    

14. Saya akan peduli jika teman saya 

membutuhkan bantuan 

    

15. Saya tidak dapat menolak ajakan orang lain     

16. Saya tetap bersikap baik meskipun ditegur 

orang lain 
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17. Saya akan bergaul dengan siapapun     

18. Saya tidak suka melihat sahabat saya pergi 

dengan orang lain 

    

19. Saya bertindak sesuai keinginan saya     

20. Saya sering kebingungan bila harus 

memutuskan suatu keputusan yang penting 

dalam hidup saya 

    

21. Saya mengalami kesulitan dalam menentukan 

arah hidup saya 

    

22. Saya tidak akan memaksa teman untuk 

menemani saya pergi  

    

23. Dalam memutuskan sesuatu, saya meminta 

bantuan orang lain 

    

24. Saya akan menghadapi segala rintangan yang 

menghalangi saya dalam menggapai cita-cita 

    

 

 

 

Periksa kembali seluruh jawaban Saudara agar tidak ada pernyataan yang 

terlewati. 
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SKALA II 

 

No. Pernyataan  SS S TS STS 

1. Saya menganggap kritikan dari orang lain 

sebagai masukan buat saya 

    

2. Saya sering kali tidak merasa yakin dengan hari 

depan saya 

    

3. Saya berani mengakui dan meminta maaf atas 

kesalahan yang saya lakukan 

    

4. Pernah menjalani perawatan di RSJ adalah 

hambatan saya untuk maju 

    

5. Saya dapat menerima setiap kritikan dengan 

lapang dada 

    

6. Jika saya marah, saya cenderung menyalahkan 

orang lain 

    

7. Saya tidak menyesali dengan semua yang 

terjadi 

    

8. Saya menyalahkan orang lain bila saya 

melakukan kesalahan 

    

9. Saya dapat menerima keadaan dan menyadari 

sepenuhnya kekurangan yang ada pada diri 

saya 

    

10. Saya tidak dapat menerima bila ada orang lain 

mencela saya 

    

11. Saya tidak marah apabila ada orang yang 

mengomentari kekurangan saya 

    

12. Terkadang saya menyalahkan diri sendiri atas 

apa yang telah terjadi 

    

13. Saya berusaha memperbaiki perilaku saya yang 

salah 
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14. Saya menyalahkan diri sendiri bila ada yang 

marah pada saya 

    

15. Bagi saya, kritikan adalah cambuk untuk dapat 

lebih maju lagi 

    

16. Ketika saya marah, terkadang saya sulit 

mengendalikan emosi saya 

    

17. Saya dapat mengambil suatu pelajaran yang 

berharga atas semua yang pernah saya alami 

    

18. Saya lari dari tanggung jawab     

19. Saya sadar, saya pernah mengalami gangguan 

jiwa 

    

20. Saya suka menyanggah pendapat orang lain     

 

 

 

Periksa kembali seluruh jawaban Saudara agar tidak ada pernyataan yang 

terlewati. 
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