
   

Penyesuaian Diri Menantu Perempuan 

Mean empirik: 49,67 

SD Empirik: 6,026 

SD: 6/5 x 6.026 : 7,2312 

 

Perhitungan:  

M+ 0.5 SD = 49,67 + 0.5 (7,2312) = 53,2856 

M+1,5 SD = 49,67 +  1,5 (7,2312) = 60,5168 

M+2,5 SD = 49,67 + 2,5 (7,2312) = 67,748 

M -0.5 SD  = 49,67 - 0.5 (7,2312)= 46,0544 

M -1,5 SD = 49,67 - 1,5 (7,2312) = 38,8232 

M -2,5 SD = 49,67 - 2,5 (7,2312) = 31,592 

 

Sangat tinggi = 60,5168- 67,748 

Tinggi  = 53,2856- 59,5168 

Sedang  = 46,0544- 52,2856 

Rendah  = 38,8232- 45,0544 

Sangat rendah= 31,592- 37,8232 

 

Kesimpulan :  Penyesuaian diri pada menantu perempuan tergolong sedang 

 

 

 

   



   

Komunikasi Interpersonal 

Mean empirik: 75,76 

SD Empirik : 8,314 

SD: 6/5x8,314 : 9,9768 

 

Perhitungan 

M+ 0.5 SD = 75,76+ 0.5 (9,9768) = 80,7484 

M+1,5 SD = 75,76+  1,5 (9,9768) = 90,7252 

M+2,5 SD = 75,76+ 2,5 (9,9768) = 100,702 

M -0.5 SD  = 75,76- 0.5 (9,9768)= 70,7716 

M -1,5 SD = 75,76- 1,5 (9,9768) = 60,7948 

M -2,5 SD = 75,76- 2,5 (9,9768) = 50,818 

 

Sangat tinggi = 90,7252-100,702 

Tinggi  = 80,7484-89,7252 

Sedang  = 70,7716-79,7484 

Rendah  = 60,7948-69,7716 

Sangat rendah= 50,818-59,7948 

 

Kesimpulan : Komunikasi interpersonal menantu perempuan tergolong sedang  
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepada yang terhormat 

Saudara 

Ditempat 

 

Salam Sejahtera,  

Ditengah –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 jawaban Saudara 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 

dengan 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia untuk mengisi skala ini yang murni akan 

digunakan untuk kepentingan penelitian,  dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan 

benar-benar sesuai dengan kenyataan, keadaan, pandangan serta keyakinan saya tanpa adanya 

pengaruh dari pihak lain.    

 

 

Semarang,    Juni 2007  

 

      

 

                                    -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITAS SUBYEK 
 
No.   :   

Nama   : 

Usia    :  

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 dan 

mendatar (=) pada 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 mengerjakanya, Saya mohon kesediaan Saudara untuk memeriksa kembali 

sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan. 

Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang Saudara berikan. 
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SKALA BAGIAN I 
 
No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya menyadari ibu mertua juga ingin 

berbicara dengan suami tanpa kehadiran 

saya.  

    

2 Saya sering menentang pendapat ibu mertua     

3 Saya tetap bersikap baik.meskipun ditegur 

ibu mertua. 

    

4 Saya serba salah apabila dikritik oleh ibu 

mertua. 

    

5 

 

Saya mampu membuat ibu mertua menyukai 

saya. 

    

6 Komentar ibu mertua mempengaruhi 

tindakan saya. 

    

7 Saya keberatan ketika suami membelikan 

barang bagus untuk  ibunya. 

    

8 Saya menerima perbedaan pendapat dengan 

ibu mertua. 

    

9 Saya panik apabila diperintah-perintah oleh 

ibu mertua. 

    

10 Saya tidak sungkan bertanya kepada ibu 

mertua tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan rumah tangga. 

    

11 Saya tidak mampu membuat ibu mertua 

saya senang. 

    

12 Saya tidak mudah terpengaruh ucapan teman 

mengenai ibu mertua. 

 

    



No Pernyataan SS S TS STS 

13 Saya dapat memaklumi apabila ibu mertua 

meminta sesuatu pada suami saya. 

    

14 Saya sulit menerima kebiasaan ibu mertua 

yang tidak sesuai dengan saya. 

    

15 Meskipun tidak suka, saya tetap melakukan 

pekerjaan yang diperintahkan ibu mertua. 

    

16 Saya rendah diri bila berkumpul dengan ibu 

mertua. 

    

17 Ibu mertua sering memuji kemampuan saya 

mengurus rumah tangga. 

    

18 Saya bertanya terlebih dahulu kepada orang 

lain ketika diberi saran oleh ibu mertua. 

    

19 Saya tidak suka ditegur ibu mertua.     

20 Saya mampu menghargai nasehat ibu mertua     

21 Saya merasa tertekan tinggal bersama ibu 

mertua. 

    

22 Saya orang yang berguna bagi ibu mertua 

saya. 

    

23 Saya merasa ibu mertua lebih menguasai 

urusan rumah tangga.  

    

24 Atas inisiatif sendiri, saya berperilaku baik 

terhadap ibu mertua. 

    

 

25 Saya dapat memaklumi apabila suami lebih 

menyukai masakan ibunya dari pada 

masakan saya. 

    

26 Ketika ibu mertua mengajarkan tradisi 

dalam keluarganya, saya kurang  peduli. 

    



No Pernyataan SS S TS STS 

27 Saya merasa tenang ketika berduaan dengan 

ibu mertua. 

    

28 Ketika menyampaikan pendapat pada ibu 

mertua, saya lebih banyak menunduk. 

    

29 Saya berusaha memahami petunjuk ibu 

mertua agar dapat menjadi menantu yang 

baik. 

    

30 Saya kurang mampu mengambil keputusan 

sendiri ketika dimintai pendapat oleh ibu 

mertua. 

    

31 Saya bingung bagaimana bersikap yang 

tepat ketika ibu mertua berselisih dengan 

suami.  

    

32 Saya berupaya melakukan petunjuk yang 

diberikan ibu mertua. 

    

33 Saya tidak suka apabila ibu mertua melihat-

lihat ruang tidur saya. 

    

34 Saya mengungkapkan perasaan secara tegas 

kepada ibu mertua. 

    

 

35 Saya kurang menyadari potensi saya untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan ibu 

mertua. 

    

36 Ketika mengambil keputusan, saya tidak 

melibatkan ibu mertua. 

    

 
 
Periksa kembali seluruh jawaban Saudara  agar tidak  ada pernyataan  yang terlewati 

 
 



SKALA BAGIAN II 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Pada waktu bicara dengan ibu mertua, saya 

mendengarkan sampai selesai. 

    

2 Ketika ibu mertua tidak paham ,saya malas 

mengulang pembicaraan. 

    

3 Saya mau merubah kebiasaan bila 

perubahan itu baik untuk kelangsungan 

rumah tangga. 

    

4 Saya kurang dapat memahami perasaan ibu 

mertua. 

    

5 Saya menanggapi keluhan-keluhan ibu 

mertua. 

    

6 Saya meragukan apa yang dikatakan oleh 

ibu mertua saya. 

    

7 Saya sering menggunakan waktu luang 

untuk berbincang dengan ibu mertua. 

    

8 Saya seringkali salah memahami 

pembicaraan ibu mertua.  

    

9 Saya akan menyatakan pada ibu mertua jika 

memiliki ide. 

    

10 Saya tidak perlu menerima saran ibu 

mertua. 

    

11 Saya merasakan kesedihan ibu mertua.     

12 Saya enggan menanggapi komentar yang 

diucapkan ibu mertua. 

  

 

 

 

  



No Pernyataan SS S TS STS 

13 Saya melibatkan ibu mertua untuk 

memutuskan suatu masalah. 

    

14 Saya tidak jujur mengenai perasaan saya 

terhadap ibu mertua. 

    

15 Saya berusaha memperhatikan apa yang 

disampaikan ibu mertua. 

    

16 Saya tidak perlu memberikan komentar 

secara jelas mengenai kesalahan yang 

dilakukan ibu mertua. 

    

17 Saya terbuka dengan nasehat ibu mertua 

tentang cara mengurus rumah tangga. 

    

18 Saya sering tidak sadar kalau pembicaraan 

saya menyinggung ibu mertua. 

    

19 Dalam berbicara dengan ibu mertua, saya 

berusaha menunjukan perhatian dengan 

anggukan bila diperlukan. 

    

20 Saya merasa ragu-ragu ketika akan 

menceritakan masalah saya kepada ibu 

mertua. 

    

21 Saya mendapatkan dukungan saat melihat 

senyuman ibu mertua. 

    

22 Saya merasa jenuh mendengarkan saran dari 

ibu mertua. 

    

23 Saya mendiskusikan tentang masakan 

kepada ibu mertua saya. 

    

24 Saya menutup diri bila ibu mertua 

memberikan teguran. 

    



No Pernyataan SS S TS STS 

25 Saya mengetahui suasana hati ibu mertua 

dari ekspresi wajahnya. 

    

26 Saya terus melakukan kegiatan yang saya 

lakukan ketika ibu  mertua mengajak 

berbicara. 

    

27 Saya yakin ibu mertua dapat diandalkan 

membantu memecahkan masalah  rumah 

tangga 

    

28 Saya tidak sependapat terhadap komentar 

ibu mertua 

    

29 Saya berusaha tidak menyela pembicaraan 

ibu mertua 

    

30 Saya malas menjelaskan pada ibu mertua 

tentang cara berpakaian. 

    

31 Ketika ibu mertua berpendapat, saya akan 

mempertimbangkan 

    

32 Saya cuek saat ibu  mertua ketika sedang 

sakit 

    

33 Saya merespon pernyataan ibu mertua 

dengan senyuman 

    

34 Saya merasa cemas bila  ibu mertua akan 

berbicara hal buruk di belakang saya. 

    

35 Saya tetap mendukung pendapat ibu mertua 

meskipun bertentangan dengan saya. 

    

36 Saya seringkali menghindar ketika ibu 

mertua berbicara. 

  

 

 

 

  

 

 



No Pernyataan SS S TS STS 

37 Saya berbincang-bincang tentang acara 

televisi dengan ibu mertua saya. 

    

38 Saya tidak bisa menerima kritikan ibu 

mertua. 

    

39 Saya mengerti kekecewaan ibu mertua 

melalui ucapanya. 

    

40 Saya tidak berkomentar apapun ketika 

dimintai pendapat ibu mertua. 

    

41 Saya merasa aman ketika bercakap-cakap 

dengan ibu mertua saya. 

    

42 Saya sulit menyetujui pendapat ibu mertua. 

 

    

 

Periksa kembali seluruh jawaban Saudara  agar tidak  ada pernyataan  yang terlewati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURAT BUKTI  PENELITIAN 
 

Melalui surat ini , saya menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini: 

Nama  : Ririen  

Nim  : 03.40.0033 

Fakultas : Psikologi 

Telah melakukan penelitian dengan cara menyebar skala. Saya telah bersedia 

mengisi skala ini dengan kenyataan, keadaan, pandangan serta keyakinan saya tanpa 

adanya pengaruh pihak lain. 

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan semestinya. 

 

Semarang,    Juni 2007 

 

 

 

----------------------- 
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