
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN A 
(UJI COBA ALAT UKUR) 



 

 
 

UJI COBA 
 

Olah data validitas dan reliabilitas putaran1 

 

 

 
Case Processing 
Summary 

 

 
Reliability Statistics 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Tabel validitasi 

 
Item-Total Statistics 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

 

Scale Variance if 
Item Deleted 

 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 78.80 288.215 .732 .911 

item2 78.83 288.815 .730 .911 

item3 78.60 294.913 .602 .913 

item4 78.75 292.654 .644 .912 

item5 78.73 295.538 .632 .913 

item6 79.00 292.256 .701 .912 

item7 79.13 295.446 .635 .913 

item8 78.73 308.820 .215 .918 

item9 78.68 295.046 .600 .913 

item10 78.73 293.281 .598 .913 

item11 78.98 305.307 .297 .917 

item12 79.05 299.126 .454 .915 

item13 78.70 303.497 .339 .917 

item14 78.88 295.702 .522 .914 

item15 79.10 299.836 .397 .916 

item16 78.90 295.579 .491 .915 

 
 

68 

Cronbach's 
Alpha 

 
 

N of Items 

.917 32 

 

 
N % 

Cases Valid 40 100.0 

 
Excludeda 0 .0 

 
Total 40 100.0 
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item17 78.73 303.179 .312 .917 

item18 78.78 296.076 .493 .915 

item19 78.75 303.833 .335 .917 

item20 78.85 298.131 .446 .915 

item21 78.95 304.921 .307 .917 

item22 79.30 297.600 .504 .914 

item23 78.85 294.541 .554 .914 

item24 79.02 304.333 .308 .917 

item25 78.63 295.112 .547 .914 

item26 78.43 298.763 .516 .914 

item27 78.63 309.420 .205 .918 

item28 78.85 301.567 .394 .916 

item29 79.05 291.690 .635 .912 

item30 79.15 295.515 .526 .914 

item31 79.30 295.497 .565 .914 

item32 79.38 305.574 .298 .917 
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Olah data validitas dan reliabilitas putaran 2 
 

 

Case Processing Summary 
 

 
N % 

Cases Valid 40 100.0 

 
Excludeda 0 .0 

 
Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
 

N of Items 

.919 30 
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Table validitas 

 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

 

Scale Variance if 
Item Deleted 

 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 73.30 273.138 .733 .913 

item2 73.33 273.763 .730 .913 

item3 73.10 279.733 .601 .915 

item4 73.25 277.269 .650 .914 

item5 73.23 280.435 .627 .915 

item6 73.50 277.231 .697 .914 

item7 73.63 280.138 .637 .915 

item9 73.18 280.097 .592 .915 

item10 73.23 278.281 .593 .915 

item11 73.48 290.256 .283 .919 

item12 73.55 283.741 .456 .917 

item13 73.20 287.908 .343 .919 

item14 73.38 280.446 .522 .916 

item15 73.60 284.246 .403 .918 

item16 73.40 280.400 .489 .917 

item17 73.23 287.820 .309 .919 

item18 73.28 280.769 .494 .917 

item19 73.25 287.833 .351 .918 

item20 73.35 281.977 .469 .917 

item21 73.45 288.715 .329 .919 

item22 73.80 282.164 .508 .916 

item23 73.35 279.926 .537 .916 

item24 73.52 289.384 .293 .919 

item25 73.13 280.163 .539 .916 

item26 72.93 283.866 .502 .916 

item28 73.35 286.490 .385 .918 

item29 73.55 276.767 .629 .914 

item30 73.65 280.233 .527 .916 

item31 73.80 279.805 .578 .915 

item32 73.88 289.907 .303 .919 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN B 
(HASIL PENYEBARAN ANGKET) 
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Skala schadenfreude 
 
 

ANGKET SCHADENFREUDE 

 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : 

Usia : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan : 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

    

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 
kegagalannya. 

    

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

    

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

    

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 

seseorang diintimidasi di sosial media. 

    

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 

    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

    

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

    

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

    

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

    

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 
suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

    

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 
hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

    

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

    

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

    

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

    

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 

yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 
dalam permasalahan di sosial media. 

    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

    

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 
melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

    

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 

media. 

    

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

    

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

    

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 

menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

    

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 
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subjek I 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 

 
Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : YAP 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Diploma/ Sarjana/ Magister 
 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 
kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

  √  

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

√    

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

 √   

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 
√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

   √ 

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

   √ 

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

  √  

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

√    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 
suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

√    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 
√    
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

   √ 

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

   √ 

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

  √  

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

   √ 

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

√    

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

√    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

√    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

   √ 

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

  √  

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

  √  

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

√    

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 

menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

 √   

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

√    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 
sosial media. 

  √  
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Subjek II 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : Az 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 

bertengkar satu sama lain di sosial media. 

 √   

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

 √   

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 
√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

  √  

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

 √   

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

  √  

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

 √   

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

√    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

 √   

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

  √  

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

  √  

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

  √  

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

  √  

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

  √  

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 

yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

  √  

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

  √  

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 
melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 

media. 

√    

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

 √   

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

 √   

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

  √  

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

 √   

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 
sosial media. 

   √ 
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Subjek III 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : V 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Diploma/ Sarjana/ Magister 
 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 

orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

√    

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

√    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 
√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

   √ 

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

   √ 

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 

yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

   √ 

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

√    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 
suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

√    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 
√    
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

   √ 

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 
hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

   √ 

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

   √ 

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 
melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

   √ 

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

√    

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

√    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

√    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

√    

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

   √ 

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 

media. 

   √ 

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

   √ 

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

√    

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

√    

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

√    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

 √   
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Subjek IV 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : L 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Diploma/ Sarjana/ Magister 
 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 
kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

√    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 
√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

   √ 

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

  √  

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

  √  

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

  √  

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

  √  

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 
suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

 √   

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

  √  

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 
hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

  √  

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

 √   

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 
melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

  √  

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

 √   

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

 √   

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 

media. 

   √ 

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

 √   

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

 √   

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

√    

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

 √   

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

  √  
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Subjek V 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : Resa F 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 

seseorang diintimidasi di sosial media. 

  √  

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

  √  

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 

orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

  √  

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

√    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 

layak untuk dibagikan di sosial media. 
√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

 √   

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 

seseorang saling menyindir di sosial media. 

 √   

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

  √  

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

 √   

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

√    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

   √ 

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

   √ 

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 
melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

  √  

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

√    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

√    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

 √   

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

 √   

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

√    

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

√    

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

√    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

  √  
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Subjek VI 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : L 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 

seseorang diintimidasi di sosial media. 

  √  

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 

cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

 √   

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 
layak untuk dibagikan di sosial media. 

 √   

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

  √  

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 
seseorang saling menyindir di sosial media. 

   √ 

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

   √ 

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

 √   

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

 √   

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

 √   

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

  √  

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 
hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

  √  

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

  √  

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

   √ 

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 

yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

 √   

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

 √   

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

   √ 

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

   √ 

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

 √   

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

 √   

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

 √   

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 
sosial media. 

 √   
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Subjek VII 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 

 
Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : A 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan :SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui teman-teman saya saling 

bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

√    

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

√    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 
layak untuk dibagikan di sosial media. 

√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

   √ 

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 
seseorang saling menyindir di sosial media. 

   √ 

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 

memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

   √ 

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

√    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

√    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

   √ 

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

   √ 

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

   √ 

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

   √ 

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

√    

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

√    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

√    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

   √ 

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

   √ 

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

   √ 

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

√    

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

   √ 

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

√    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

√    
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Subjek VIII 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : NL 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

  √  

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

  √  

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui teman-teman saya saling 

bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

  √  

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

  √  

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 
layak untuk dibagikan di sosial media. 

 √   

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

  √  

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 
seseorang saling menyindir di sosial media. 

 √   

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

  √  

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 

memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

  √  

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

 √   

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

 √   

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

 √   

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

  √  
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

  √  

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

   √ 

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

   √ 

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

  √  

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

 √   

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

 √   

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

  √  

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

   √ 

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

 √   

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

 √   

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

 √   

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

 √   
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Subjek IX 
 

 

ANGKET SCHADENFREUDE 

 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : Irsyad 

Usia : 21 – 23 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : Diploma/ Sarjana/ Magister 
 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

  √  

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

  √  

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

  √  

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui teman-teman saya saling 

bertengkar satu sama lain di sosial media. 

 √   

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

 √   

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 
layak untuk dibagikan di sosial media. 

 √   

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

  √  

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 
seseorang saling menyindir di sosial media. 

 √   

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

  √  

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 

memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

  √  

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

 √   

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

 √   

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

 √   

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 
hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

  √  

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

  √  

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

  √  

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

 √   

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

 √   

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

 √   

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

 √   

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

  √  

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

  √  

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

 √   

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 
menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

 √   

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

 √   

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 

sosial media. 

 √   
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Subjek X 

ANGKET SCHADENFREUDE 
 
 

Halo saya mahasiswi psikologi Unika Soegijapranata, saya meminta bantuan 

teman-teman untuk berkenan menyediakan waktunya mengisi angket ini. 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bermain dan menggunakan sosial media (WhatsApp, Instagram, Youtube, 

Line, Facebook, Twitter, dll) minimal 3 jam 16 menit dalam sehari. 

2. Berusia 18 - 25 tahun. 

3. Isilah identitas teman-teman terlebih dahulu. 

4. Berilah jawaban yang teman-teman anggap paling sesuai dengan diri dan 

keadaan sehari-hari. 

5. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. 

6. Kriteria jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 

P.S: Jawablah semua pernyataan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri dan 

keadaan teman-teman. Jawaban yang teman-teman isi tidak akan memengaruhi 

apapun. 

TERIMA KASIH :) 
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Nama/ inisial : Marsandha 

Usia : 18 – 20 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SMA/ SMK 

 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Terkadang saya merasa puas, ketika melihat 
seseorang diintimidasi di sosial media. 

   √ 

2. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

seseorang akan mempostingan tentang 

kegagalannya. 

   √ 

3. Saya dengan sengaja menceritakan keburukan 
orang lain yang tidak saya sukai di sosial media. 

   √ 

4. Saya tidak bisa menahan senyum, ketika 

mengetahui  teman-teman  saya saling 
bertengkar satu sama lain di sosial media. 

   √ 

5. Saya akan merasa sedih, ketika melihat 

seseorang diintimidasi di sosial media. 

 √   

6. Saya berharap seseorang akan membagikan 
cerita tentang pencapaian hidupnya di sosial 
mediannya. 

√    

7. Saya berusaha untuk menyeleksi apa yang 
layak untuk dibagikan di sosial media. 

√    

8. Terkadang saya merasa senang, apabila melihat 
sesorang memposting mengenai kesedihannya. 

  √  

9. Terkadang tanpa sadar saya ingin melihat 
seseorang saling menyindir di sosial media. 

   √ 

10. Terkadang saya dengan sengaja bercerita 
kepada teman-teman saya tentang keburukkan 
orang lain, agar mereka saling menyindir di 
sosial media. 

   √ 

11. Tanpa sadar saya senang melihat respon negatif 
yang ada kolom komentar, ketika akun gosip 
memposting berita seseorang yang sedang 
tertimpa masalah. 

   √ 

12. Saya merasa prihatin, ketika melihat seseorang 
membagikan kesedihannya di postingan sosial 
media. 

√    

13. Saya selalu memiliki keinginan untuk melihat 

suatu hubungan yang baik dan positif di sosial 
media. 

√    

14. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik 
dengan orang lain di sosial media, agar tidak 
terjadi salah paham yang kemudian akan 
menyebabkan permusuhan di sosial media. 

√    

15. Saya merasa iba, ketika melihat respon negatif 

orang-orang di kolom komentar akun gosip di 

 √   
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 sosial media.     

16. Terkadang tanpa sadar saya senang, ketika 
melihat seseorang membagikan pengalaman 
buruknya di sosial media. 

   √ 

17. Terkadang dengan sengaja saya memposting 

hal-hal yang akan menimbulkan kesedihan bagi 
orang lain. 

  √  

18. Terkadang dengan sengaja saya tidak merespon 
pesan seseorang ketika dibutuhkan, tetapi terus 
update di sosial media, agar orang tersebut 
merasa gelisah. 

   √ 

19. Tanpa sadar saya akan tersenyum ketika 

melihat seseorang terlibat dalam permasalahan 
di sosial media. 

   √ 

20. Saya merasa kasihan, ketika saya melihat 
seseorang   memposting tentang pengalaman 
buruknya di sosial media. 

  √  

21. Saya selalu memiliki keinginan agar sesuatu 
yang saya posting di sosial media merupakan 
hal-hal positif bagi siapapun yang melihatnya. 

√    

22. Saya selalu berusaha memberikan respon yang 

positif kepada seseorang yang sedang terlibat 

dalam permasalahan di sosial media. 

√    

23. Saya akan berusaha untuk membantu, ketika 
saya mengetahui seseorang sedang terlibat 
dalam suatu permasalahan di sosial media. 

√    

24. Ketika membuka sosial media, saya berharap 

melihat seseorang memposting tentang 
kesedihannya. 

  √  

25. Terkadang tanpa sadar saya mengucapkan 

kata-kata kasar kepada seseorang di sosial 
media. 

   √ 

26. Terkadang saya ikut memberikan komentar dan 
tanggapan negatif, ketika melihat orang lain 
saling menyindir di sosial media. 

   √ 

27. Ketika saya bermain sosial media saya selalu 
berkeinginan untuk melihat seseorang 
memposting tentang hal-hal yang 
membahagiakan dalam hidupnya. 

  √  

28. Saya selalu menjaga ucapan dan perilaku dalam 

menggunakan/ bermain sosial media, agar tidak 
menimbulkan kesedihan dan kerugian bagi 
orang lain. 

√    

29. Saya lebih suka melihat dan mengikuti akun- 
akun yang memposting mengenai hal-hal yang 
positif di sosial media. 

√    

30. Saya akan berusaha untuk tidak mencari tahu 
ataupun memberikan tanggapan, ketika melihat 
seseorang memposting permasalahannya di 
sosial media. 

   √ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN C 
(ANALISIS DATA EXCEL) 
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Tabel hasil intensitas schadenfreude di sosial media (pengkodean jenjang pendidikan) 

 

No. Jenis Kelamin 
jenjang pendidikan 

pend rendah pend menengah pend tinggi 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laki-laki 

81 67 63 

2  53 62 

3  35 32 

4  47 60 

5  46 53 

6  45 41 

7  56 48 

8  43 53 

9  49 52 

10  55 56 

11  53 75 

12  74 38 

13  81 45 

14  74 46 

15  46 36 

16  53 43 

17  51 39 

18  57  

19  64  

20  82  

1  
 
 
 
 
 
 

perempuan 

90 51 40 

2 88 35 31 

3 114 60 54 

4 91 42 45 

5 93 53 31 

6 94 53 52 

7 84 50 61 

8 91 41 68 

9  65 74 

10  42 64 

11  45 98 

12  34 85 

13  60 69 
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14   61 75 

15  52 57 

16  76 46 

17  50 75 

18  40 71 

19  40 76 

20  42 51 

21  69  

22  87  

23  82  

24  88  

25  59  

26  104  

27  69  

28  67  

29  85  

30  58  

31  59  

32  70  

33  61  

34  57  



 

11 107 

 
 
 

Tabel hasil intensitas schadenfreude di sosial media (pengkodean gender) 
 

Jenis Kelamin 
jenjang pendidikan 

pend rendah pend menengah pend tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laki-laki 

1 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2  

 2  

 2  

 
 
 
 
 
 
 

perempuan 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 
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  2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2 3 

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  
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Tabel pengkodean gender 
 

Jenis Kelamin 
jenjang pendidikan 

pend rendah pend menengah pend tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laki-laki 

1 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 1  

 1  

 1  

 
 
 
 
 
 
 

perempuan 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 
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  2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2 2 

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  

 2  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN D 
(UJI HIPOTESIS) 
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Between-Subjects Factors 

 
Value Label N 

jenis kelamin 1 laki-laki 38 

 
2 perempuan 62 

jenjang pendidikan 1 pendidikan 

rendah 

 
9 

 
2 

pendidikan 

menengah 

 
54 

 
3 pendidikan 

tinggi 

 
37 

 

Table standar 

 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Standardized Residual for 
schadenfreude 

 
100 

 
100.0% 

 
0 

 
.0% 

 
100 

 
100.0% 
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Descriptives 

 
Statistic Std. Error 

Standardized Residual 

for schadenfreude 

Mean 
 

.0000 .09744 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -.1933 
 

 
Upper Bound .1933 

 

 
5% Trimmed Mean 

 
-.0251 

 

 
Median 

 
-.1030 

 

 
Variance 

 
.949 

 

 
Std. Deviation 

 
.97442 

 

 
Minimum 

 
-2.02 

 

 
Maximum 

 
3.01 

 

 
Range 

 
5.02 

 

 
Interquartile Range 

 
1.30 

 

 
Skewness 

 
.507 .241 

 
Kurtosis 

 
.272 .478 
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Tests of Normality 

 

 
gender 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Intensitas 
Schadenfreude 

laki-laki .137 38 .070 .945 38 .059 

 perempuan .095 62 .200* .973 62 .180 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
 

 
Tests of Normality 

 

 
jenjang pendidikan 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Intensitas 

Schadenfreude 

pendidikan dasar .295 9 .023 .811 9 .027 

pendidikan 

menengah 

 
.112 

 
54 

 
.091 

 
.953 

 
54 

 
.035 

 

pendidikan tinggi .086 37 .200* .968 37 .361 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
 
 
 
 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual for 
schadenfreude 

 
.093 

 
100 

 
.031 

 
.980 

 
100 

 
.133 

a. Lilliefors Significance Correction 



 

114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

jenis kelamin jenjang pendidikan Mean Std. Deviation N 

laki-laki pendidikan rendah 81.00 . 1 

 
pendidikan menengah 56.55 13.065 20 

 
pendidikan tinggi 49.53 11.325 17 

 
Total 54.05 13.248 38 

perempuan pendidikan rendah 93.12 8.983 8 

 
pendidikan menengah 59.03 16.730 34 

 
pendidikan tinggi 61.15 17.652 20 

 
Total 64.11 19.632 62 

Total pendidikan rendah 91.78 9.324 9 

 
pendidikan menengah 58.11 15.393 54 

 
pendidikan tinggi 55.81 15.998 37 

 
Total 60.29 18.087 100 

 
 
 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

F df1 df2 Sig. 

1.930 5 94 .097 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + gender + pendidikan + 

gender * pendidikan 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

 
 
Source 

Type III Sum of 
Squares 

 
 

df 

 
 

Mean Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Corrected Model 11371.009a 5 2274.202 10.171 .000 

Intercept 122070.437 1 122070.437 545.953 .000 

gender 523.707 1 523.707 2.342 .029 

pendidikan 3265.206 2 1632.603 7.302 .001 

gender * pendidikan 472.541 2 236.270 1.057 .352 

Error 21017.581 94 223.591   

Total 395877.000 100    

Corrected Total 32388.590 99    

a. R Squared = ,351 (Adjusted R Squared = ,317) 

 
 
 

1. jenis kelamin 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

 

 
jenis kelamin 

 

 
Mean 

 

 
Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

laki-laki 62.360 5.249 51.939 72.781 

perempuan 71.101 2.254 66.627 75.576 

 
 
 
 

 
2. jenjang pendidikan 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

 

 
jenjang pendidikan 

 

 
Mean 

 

 
Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

pendidikan rendah 87.062 7.930 71.317 102.808 

pendidikan menengah 57.790 2.107 53.606 61.973 

pendidikan tinggi 55.340 2.466 50.443 60.237 
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3. jenis kelamin * jenjang pendidikan 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

   

 
Mean 

 

 
Std. Error 

95% Confidence Interval 

jenis kelamin jenjang pendidikan Lower Bound Upper Bound 

laki-laki pendidikan rendah 81.000 14.953 51.311 110.689 

 
pendidikan menengah 56.550 3.344 49.911 63.189 

 
pendidikan tinggi 49.529 3.627 42.329 56.730 

perempuan pendidikan rendah 93.125 5.287 82.628 103.622 

 
pendidikan menengah 59.029 2.564 53.938 64.121 

 
pendidikan tinggi 61.150 3.344 54.511 67.789 



 

 
 

 
 


