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A-1 

PERILAKU AGRESIF PADA ANAK 

 

 



 

Kelas / No. : 

Umur  : 

Tanggal Pengisian : 

Sekolah : 

PETUNJUK PENGISIAN 

☺ Pada lembar-lembar berikut terdapat skala yang berisi pernyataan yang 

menyangkut kehidupan adik sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. 

☺ Bacalah setiap pernyataan dengan teliti sebelum adik memberikan 

jawaban. 

☺ Tidak ada jawaban yang salah karena itu jawablah dengan jujur yang 

sesuai dengan keadaan diri adik yang sebenarnya pada saat ini, bukan 

berdasarkan jawaban yang adik anggap wajar. 

☺ Ini bukanlah tes, sehingga jawaban yang adik berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai adik di sekolah. 

☺ Cara mengisi jawaban adalah adik diminta untuk memilih salah satu dari 

pilihan jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda ( X ) pada kolom 

yang tersedia. Adapun cara menjawab dan pilihan jawaban yang tersedia 

adalah sebagai berikut : 

SS   : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S   : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS   : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS: bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan 

    adik. 

Misalnya : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya suka bermain dengan teman-teman. SS S TS STS 

 

 



 

☺ Apabila adik ingin mengganti jawaban maka berilah tanda sama dengan ( = ) 

pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban 

yang dikehendaki. 

Misalnya : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya suka bermain dengan teman-teman. SS S TS STS 

 

☺ Semua nomor harus dikerjakan, tidak perlu terburu-buru karena waktu 

untuk mengerjakan tidak dibatasi sehingga apabila adik sudah selesai 

periksalah kembali jangan sampai ada yang terlewat. 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA KASIH”

 



 

 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya senang berkelahi dengan seseorang 

yang dapat saya kalahkan dengan mudah. 
SS S TS STS 

2. Saya tidak terganggu dengan tingkah laku 

nakal teman yang lain. 
SS S TS STS 

3. Saya senang membuat anak-anak lain takut 

kepada saya dengan ancaman. 
SS S TS STS 

4. Saya tidak akan membalas ejekan teman.  SS S TS STS 

5. Ketika sedang jengkel, saya akan 

membanting benda yang saya pegang. 
SS S TS STS 

6. Saya lebih suka diam, jika sedang marah. SS S TS STS 

7. Saat melihat teman memiliki barang baru 

yang saya suka, saya akan mencoba 

mengambilnya. 

SS S TS STS 

8. Saya akan menghormati barang milik orang 

lain dengan tidak merusaknya. 
SS S TS STS 

9. Saya akan memukul orang yang mencoba 

mengganggu teman terdekat (sahabat) 

saya. 

SS S TS STS 

10. Saya tidak suka bersikap semena-mena 

terhadap orang lain. 
SS S TS STS 

11. Saya akan membalas ejekan teman dengan 

ejekan yang lebih menyakitkan. 
SS S TS STS 

12 Ketika istirahat, saya lebih suka bermain 

dengan teman-teman daripada menggosip. 
SS S TS STS 

13. Saya mudah merusak benda-benda di SS S TS STS 

 



 

sekitar saya, jika saya marah. 

14. Saya lebih suka menyendiri di kelas kalau 

sedang jengkel dengan teman. 
SS S TS STS 

15. Saya akan merampas dengan paksa barang 

yang saya ingini meskipun itu bukan milik 

saya. 

SS S TS STS 

16. Saya tidak akan memaksakan kepentingan 

saya dan mengorbankan kepentingan orang 

lain. 

SS S TS STS 

17. Ketika berkelahi dengan teman, saya akan 

menggunakan benda untuk memukulnya. 
SS S TS STS 

18. Jika ada masalah dengan teman, saya akan 

mengatasinya tanpa perkelahian. 
SS S TS STS 

19. Ketika istirahat, saya dan teman-teman 

sering membicarakan kejelekan orang lain 

(menggosip). 

SS S TS STS 

20. Saya tidak suka berdebat dengan siapapun. SS S TS STS 

21. Saya akan memukul benda apapun, jika 

saya sedang marah. 
SS S TS STS 

22. Saya akan pergi ke tempat lain daripada 

harus menanggapi teman yang membuat 

saya marah. 

SS S TS STS 

23. Saya akan merusak barang milik teman 

yang membuat saya marah. 
SS S TS STS 

24. Saya tidak akan mengambil barang apapun 

yang bukan milik saya. 
SS S TS STS 

25. Ketika diserang, saya akan langsung SS S TS STS 

 



 

membalasnya tanpa berpikir panjang. 

26. Saya tidak akan menanggapi tantangan 

teman untuk berkelahi karena menurut 

saya itu tidak baik. 

SS S TS STS 

27. Saya suka berbicara dengan suara keras 

(berteriak) untuk menyatakan pendapat 

saya. 

SS S TS STS 

28. Saya akan diam saja walaupun teman-

teman mengolok-olok saya. 
SS S TS STS 

29. Saya akan menendang atau memukul benda 

apa saja jika saya sedang marah. 
SS S TS STS 

30. Saya lebih suka bermain dengan teman-

teman apabila sedang jengkel. 
SS S TS STS 

31. Saya menjadi bagian dari kelompok yang 

senang mengganggu teman-teman lain 

terutama yang lemah 

SS S TS STS 

32. Saya tidak akan merusak barang milik 

teman saya walaupun saya marah sekali 

padanya. 

SS S TS STS 

 

- TERIMA KASIH -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 

KONFORMITAS TERHADAP TEMAN SEBAYA

 



 

Kelas / No. : 

Umur  : 

Tanggal Pengisian : 

Sekolah : 

PETUNJUK PENGISIAN 

☺ Pada lembar-lembar berikut terdapat skala yang berisi pernyataan yang 

menyangkut kehidupan adik sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. 

☺ Bacalah setiap pernyataan dengan teliti sebelum adik memberikan 

jawaban. 

☺ Tidak ada jawaban yang salah karena itu jawablah dengan jujur yang 

sesuai dengan keadaan diri adik yang sebenarnya pada saat ini, bukan 

berdasarkan jawaban yang adik anggap wajar. 

☺ Ini bukanlah tes, sehingga jawaban yang adik berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai adik di sekolah. 

☺ Cara mengisi jawaban adalah adik diminta untuk memilih salah satu dari 

pilihan jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda ( X ) pada kolom 

yang tersedia. Adapun cara menjawab dan pilihan jawaban yang tersedia 

adalah sebagai berikut : 

SS   : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S   : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS   : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS: bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan 

    adik. 

Misalnya : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya suka bermain dengan teman-teman. SS S TS STS 

 

 



 

☺ Apabila adik ingin mengganti jawaban maka berilah tanda sama dengan ( = ) 

pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban 

yang dikehendaki. 

Misalnya : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya suka bermain dengan teman-teman. SS S TS STS 

 

☺ Semua nomor harus dikerjakan, tidak perlu terburu-buru karena waktu 

untuk mengerjakan tidak dibatasi sehingga apabila adik sudah selesai 

periksalah kembali jangan sampai ada yang terlewat. 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA KASIH”

 



 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya akan memilih kegiatan ekstrakurikuler 

yang sama dengan teman-teman sekelompok. 
SS S TS STS 

2. Bagi saya tingkah laku teman tidak ada yang 

patut ditiru.  
SS S TS STS 

3. Saya sependapat dengan teman-teman 

sekelompok dalam banyak hal. 
SS S TS STS 

4. Saya merasa bisa menyelesaikan masalah tanpa 

bantuan teman-teman. 
SS S TS STS 

5. Saya berusaha untuk bertingkah laku sesuai 

dengan aturan kelompok. 
SS S TS STS 

6. Saya tidak akan mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh kelompok, meskipun teman-

teman akan membenci saya. 

SS S TS STS 

7. Saya meniru sebagian besar perilaku teman. SS S TS STS 

8. Saya memilih kegiatan ekstrakurikuler yang 

berbeda dengan teman-teman sekelompok. 
SS S TS STS 

9. Saya menganggap bahwa pendapat teman-

teman sekelompok adalah benar. 
SS S TS STS 

10. Saya tidak mudah terpengaruh pada pendapat 

teman-teman. 
SS S TS STS 

11. Walaupun keputusan yang diambil oleh teman-

teman sekelompok sering berubah, saya tetap 

menyetujuinya. 

SS S TS STS 

12. Saya enggan mengikuti aturan-aturan yang 

diterapkan dalam kelompok. 
SS S TS STS 

13. Saya akan melakukan semua tindakan seperti SS S TS STS 

 



 

yang diharapkan oleh teman-teman. 

14. Saya tidak akan mengikuti semua kebiasaan 

yang dilakukan teman-teman sekelompok saya. 
SS S TS STS 

15. Saya akan mengikuti saran teman-teman dalam 

menyelesaikan masalah saya. 
SS S TS STS 

16. Pendapat teman-teman tidak mempengaruhi 

keputusan saya. 
SS S TS STS 

17. Saya akan menuruti kemauan teman-teman, 

agar saya dapat diterima oleh mereka. 
SS S TS STS 

18. Saya tidak suka jika teman-teman memerintah 

saya. 
SS S TS STS 

19. Saya merasa nyaman dan senang bila sedang 

bersama dengan teman-teman sekelompok. 
SS S TS STS 

20. Saya tidak akan pergi, jika tugas sekolah saya 

belum selesai, meskipun teman-teman 

mengajak saya pergi. 

SS S TS STS 

21. Saya akan mengikuti pendapat teman-teman 

dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. 
SS S TS STS 

22. Dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, saya 

tidak terpengaruh oleh pendapat teman-

teman. 

SS S TS STS 

23. Saya mengikuti perintah kelompok, karena 

mereka dapat dipercaya. 
SS S TS STS 

24. Menuruti kehendak teman-teman tidak 

menguntungkan bagi saya. 
SS S TS STS 

25. Saya akan pergi bersama teman-teman 

walaupun masih banyak tugas sekolah yang 
SS S TS STS 

 



 

belum selesai. 

26. Saya tidak suka jika teman-teman saya 

memaksakan kehendaknya pada saya. 
SS S TS STS 

27. Menurut saya pendapat teman-teman adalah 

yang terbaik untuk saya. 
SS S TS STS 

28. Saya tidak akan mengikuti pendapat teman-

teman jika saya tidak setuju. 
SS S TS STS 

29. Saya akan melakukan apapun yang teman-

teman saya inginkan. 
SS S TS STS 

30. Saya tidak peduli pada anggapan kelompok 

terhadap diri saya. 
SS S TS STS 

 

- TERIMA KASIH  
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