
IDENTITAS DIRI 

 

 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Wanita * 

Usia  : ……………....Th. 

Kelas  : ……………………………. 

* coret yang tidak perlu 

 

 

 

Berikut ini terdapat dua skala. Pada masing-masing skala berisi 

pernyataan-pernyataan dan anda diminta untuk memberikan tanggapan atas 

pernyataan-pernyataan tersebut yang paling menggambarkan dengan diri anda 

sendiri.  

Dalam skala ini ada empat pilihan jawaban. Anda hanya memilih salah 

satu dari empat pilihan dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 

jawaban yang anda pilih. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam 

memberikan tanggapan. 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 



SKALA I 

PETUNJUK  PENGERJAAN 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X)  pada kolom :  

SS : Apabila pernyataan tersebut Sangat Sering Anda lakukan 

S : Apabila pernyataan tersebut Sering Anda lakukan 

J : Apabila pernyataan tersebut  Jarang Anda lakukan 

TP : Apabila pernyataan tersebut Tidak Pernah Anda lakukan 

Jika anda ingin mengubah jawaban, maka anda dapat memberikan tanda dua garis 

mendatar  (=) pada jawaban yang salah tersebut, dan anda dapat memilih jawaban 

lain. 

 Contoh  : SS S    J  TP 

 

No Kalimat SS S J TP 

1 Memukul orang yang membuat saya merasa jengkel SS S J TP 

2 tidak suka menyela jika sedang dinasehati oleh orang lain SS S J TP 

3 menghina barang milik teman yang lebih baik dari punya saya SS S J TP 

4 Jika bersalah maka saya rela dihukum SS S J TP 

5 memaksa teman untuk mengerjakan PR Karena merasa paling 

kuat 

SS S J TP 

6 tidak mudah marah meskipun ada orang yang menghina SS S J TP 

7 Jika malas pergi ke sekolah, saya akan pura-pura sakit supaya 

diijinkan orangtua untuk tidak masuk sekolah  

SS S J TP 

8 meminjami alat tulis pada teman yang meminta SS S J TP 

9 memaki-maki orang yang menjelek-jelekkan diri saya SS S J TP 

10 tidak suka mengganggu teman SS S J TP 

11 memaksa teman untuk memberikan contekan PR SS S J TP 

12 Meskipun tidak suka dengan peraturan yang ada di sekolah, 

saya tetap mentaati peraturan yang ada 

SS S J TP 

13 merasa paling pintar di kelas sehingga tidak ada orang yang 

berani mendebat kata-kata saya 

SS S J TP 



No Kalimat SS S J TP 

14 Jika diganggu teman, saya akan melaporkan ke guru dari pada 

berkelahi 

SS S J TP 

15 Jika ada ujian dari pelajaran yang sulit, saya akan pura-pura 

sakit supaya tidak ikut ujian 

    

16 memberi tumpangan kepada teman untuk berangkat bersama 

ke sekolah 

SS S J TP 

17 Mengajak berkelahi orang yang mengganggu saya SS S J TP 

18 tidak suka menyombongkan diri dihadapan orang lain SS S J TP 

19 Jika tidak diajak belajar bersama, saya akan mengganggu 

belajar mereka 

SS S J TP 

20 Tetap mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun tidak suka 

dengan guru yang mengajar 

SS S J TP 

21 merasa paling kuat di sekolah sehingga tidak ada yang 

mengganggu saya 

SS S J TP 

22 akan meminta ganti dengan cara yang sopan kepada orang 

yang merusak alat tulis saya 

SS S J TP 

23 mengganggu teman di kelas karena merasa bosan dengan 

pelajaran  

SS S J TP 

24 mengerjakan dengan baik tugas kelompok yang diberikan 

kepada saya 

SS S J TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKALA II 

PETUNJUK  PENGERJAAN 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X)  pada kolom :  

SS : Apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang anda rasakan 

S : Apabila pernyataan Sesuai dengan yang anda rasakan 

TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan 

STS : Apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan 

Jika anda ingin mengubah jawaban, maka anda dapat memberikan tanda dua garis 

mendatar  (=) pada jawaban yang salah tersebut, dan anda dapat memilih jawaban 

lain. 

 Contoh  : SS S    TS  STS 

 

No Kalimat SS S TS STS

1 menghibur teman yang sedang bersedih SS S TS STS

2 merasa tidak pintar di sekolah SS S TS STS

3 berusaha mengerjakan soal-soal ulangan sampai selesai SS S TS STS

4 malas mendengarkan cerita teman SS S TS STS

5 belajar dengan giat supaya mendapat nilai yang lebih baik SS S TS STS

6 tidak tahu penyebab kemarahan teman kepada saya SS S TS STS

7. saat akan ujian lebih memilih belajar dari pada bermain SS S TS STS

8 pura-pura menyesali perbuatan dengan menangis supaya 

orangtua memaafkan kesalahan yang telah saya lakukan 

SS S TS STS

9 Jika diajak berbicara oleh teman, saya akan 

memperhatikan apa yang dibicarakannya 

SS S TS STS

10 membutuhkan bantuan orangtua untuk mengatasi 

masalah dengan teman 

SS S TS STS

11 merasa sedih jika ada teman yang mengolok-olok saya 

sebagai orang yang bodoh 

SS S TS STS

No Kalimat SS S TS STS

12 tidak akan belajar meskipun besok pagi ada ulangan SS S TS STS



13 Jika ada teman yang sakit maka saya akan menjenguknya SS S TS STS

14 tidak bisa mengerjakan PR tanpa bantuan orang lain SS S TS STS

15 aktif memberikan ide-ide saya saat pelajaran diskusi SS S TS STS

16 tidak suka datang ke acara dimana tamu-tamunya bukan 

dari orang-orang yang saya kenal 

SS S TS STS

17 Meskipun nilai ulangan baik,  tetap belajar dengan giat SS S TS STS

18 sulit mengatakan kesedihan yang sedang dialami kepada 

orang lain 

SS S TS STS

19 Jika mengalami kesulitan dalam pelajaran tertentu maka 

saya akan bicara kepada orangtua untuk membantu saya 

SS S TS STS

20 tidak akan memberikan uang kepada pengemis meskipun 

memiliki uang lebih 

SS S TS STS

21 Ikut tertawa jika teman melucu SS S TS STS

22 tidak tahu caranya agar disukai teman-teman di sekolah SS S TS STS

23 merasa kecewa jika orangtua lupa dengan ulang tahun 

saya 

SS S TS STS

24 tidak tertarik untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam 

ulangan  

SS S TS STS

25 akan merasa malu sekali jika ketahuan menyontek saat 

ulangan 

SS S TS STS

26 malas belajar karena orangtua tidak mempermasalahkan 

nilai baik atau jelek 

SS S TS STS

27 Jika ada teman-teman yang bermusuhan, saya akan 

berusaha untuk mendamaikan mereka 

SS S TS STS

28 memilih-milih orang yang menjadi teman saya  SS S TS STS

29 tidak menonton TV sebelum menyelesaikan PR SS S TS STS

No Kalimat SS S TS STS

30 Jika sudah menangis, saya merasa sulit untuk 

menghentikannya  

SS S TS STS

31 Jika nilai ujian jelek maka saya akan berusaha untuk SS S TS STS



lebih giat belajar 

32 menyembunyikan alat tulis saya dari teman-teman supaya 

tidak dipinjam 

SS S TS STS

33 mengundang teman-teman untuk berkunjung ke rumah SS S TS STS

34 Jika mengalami kesulitan dalam pelajaran, saya tidak 

tahu harus melakukan apa 

SS S TS STS

35 tahu hal-hal apa yang akan membuat orangtua marah 

kepada saya 

SS S TS STS

36 Perut tiba-tiba terasa sakit setiap dikasih tahu bahwa akan 

ada ulangan 

SS S TS STS

 

 

 

Terima kasih 
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