
 

 

 

 

LAMPIRAN A-1 

SKALA DEPRESI PADA 

REMAJA



A. IDENTITAS  

Kelas  :  

B. PETUNJUK PENGISIAN SKALA  

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan saudara yang 

sebenarnya. 

2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah baik dan benar. 

3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap wajar. 

4. Pilihlah salah satu jawaban yang ada dengan memberi tanda (X) pada 

pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara :  

5. Apabila anda ingin menganti jawaban, maka anda dapat memberikan tanda 

(=) pada jawaban pertama, kemudian berikan tanda (X) pada jawaban 

kedua. 

Contoh : a b c d 

6. Jika telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Pastikan semua 

pernyataan telah dijawab. 

 

 

TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 



Skala Depresi pada Remaja  

 

1. a. Saya tidak merasa sedih. 

b. Saya merasa sedih. 

c. Saya selalu merasa sedih dan tidak bisa menghilangkan perasaan itu. 

d. Saya terlalu sedih dan tidak bahagia sehingga rasanya saya tidak tahan lagi.  

 

2. a. Saya tidak terlalu menghawatirkan masa depan saya. 

b. Saya merasa khawatir dengan masa depan saya. 

c. Saya merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat saya harapkan. 

d. Saya merasa bahwa tidak ada harapan untuk masa depan saya dan 

semuanya tidak akan dapat membaik.  

 

3. a. Saya tidak menganggap bahwa saya adalah orang yang gagal. 

b. Saya merasa bahwa saya telah gagal lebih banyak daripada oang lain.  

c. Saat saya melihat ke masa lalu saya, yang saya lihat hanyalah kegagalan. 

d. Saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang gagal total.  

 

4. a. Saya merasakan banyak kepuasan dari hal-hal yang saya lakukan, sama     

seperti     dulu. 

b. Saya tidak lagi menikmati berbagai hal, seperti yang pernah saya rasakan 

dulu. 

c. Saya tidak memperoleh kepuasan dari apapun lagi. 

d. Saya tidak puas atau bosan dengan segalanya. 

 

5. a. Saya tidak terlalu merasa bersalah. 

b. Saya cukup sering merasa bersalah. 

c. Saya sering merasa bersalah.  

d. Saya merasa bersalah sepanjang waktu. 

 

 



6. a. Saya tidak merasa sedang dihukum. 

b. Saya merasa saya akan dihukum. 

c. Saya merasa mungkin saya sedang dihukum. 

d. Saya merasa bahwa saya sedang dihukum.  

 

7. a. Saya merasa tidak kehilangan minat terhadap orang lain. 

b. Saya merasa agak kurang berminat terhadap orang lain dibandingkan 

biasanya. 

c. Saya kehilangan hampir seluruh minat saya terhadap orang lain. 

d. Saya telah kehilangan seluruh minat saya terhadap orang lain. 

 

8. a. Saya merasa bahwa keadaan saya baik-baik saja. 

b. Saya merasa khawatir saya akan terlihat tidak menarik lagi. 

c. Saya merasa ada perubahan-perubahan dalam penampilan saya sehingga 

membuat saya tampak tidak menarik lagi. 

d. Saya yakin bahwa saya telihat kurang menarik atau jelek.  

 

9. a. Saya merasa tidak sering menangis dibandingkan biasanya. 

b. Sekarang saya sering menangis dibandingkan sebelumnya. 

c. Sekarang saya menangis sepanjang waktu. 

d. Sekarang saya tidak dapat menangis lagi walaupun saya menginginkannya. 

 

10. a.   Saya merasa saya tidak lebih buruk daripada orang lain. 

b. Saya suka mencela diri saya sendiri karena kelemahan-kelemahan atau 

kesalahan saya sendiri. 

c.  Saya sering menyalahkan diri saya sendiri karena kesalahan-kesalahan 

saya.  

d.  Saya menyalahkan diri saya atas semua hal-hal buruk yang terjadi. 

 

 



11. a. Saya mengambil keputusan-keputusan hampir sama baiknya dengan 

biasanya.  

b. Saya lebih sering menunda untuk mengambil keputusan-keputusan 

dibandingkan biasanya. 

c. Saya sekarang lebih sering mengalami kesulitan dalam mengambil 

keputusan dibandingkan sebelumnya. 

d. Saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan-keputusan lagi. 

 

12. a. Saya merasa kondisi tubuh saya baik-baik saja. 

b. Saya merasa lebih mudah lelah daripada biasanya. 

c. Saya selalu merasa lelah setelah melakukan apa saja.  

d. Saya merasa terlalu lelah untuk melakukan apapun sekarang. 

 

13. a. Saya merasa tidak ada yang salah dengan nafsu makan saya.  

b. Saya merasa agak malas makan akhir-akhir ini.  

c. Nafsu makan saya kini jauh lebih buruk. 

d. Saya tidak memiliki nafsu makan lagi.  

 

14. a. Saya dapat tidur dengan lelap seperti biasanya. 

b. Saya kadang terbangun di tengah malam.  

c. Sekarang saya sering bangun lebih awal dari biasanya dan susah untuk tidur 

lagi.  

d. Saya terbangun beberapa jam lebih awal dibandingkan biasanya dan tidak 

dapat tidur lagi.  

 

15. a. Saya merasa masih bisa mengontrol emosi saya seperti biasanya.  

b. Saya lebih sering marah dibandingkan biasanya. 

c. Saya sering merasa jengkel sekarang.  

d. Kini saya merasakan kejengkelan di sepanjang waktu saya. 

 

 



16. a.  Saya dapat bekerja dengan baik seperti biasanya. 

b. Saya memerlukan usaha yang lebih keras daripada biasanya untuk 

melakukan sesuatu.  

c. Untuk melakukan sesuatu sekarang, saya harus berusaha dengan susah 

payah dan sekuat tenaga.  

d. Saya sudah tidak mampu untuk mengerjakan apapun lagi.  

 

17. a. Saya merasa tidak ada yang salah dengan minat saya terhadap lawan jenis.  

b. Saya merasa kurang berminat terhadap lawan jenis dibandingkan biasanya.  

c. Saya merasa sangat kurang berminat terhadap lawan jenis sekarang.  

d. Saya telah kehilangan minat terhadap lawan jenis. 

 

18. a. Berat badan saya masih stabil seperti biasanya, ataupun kalau turun hanya      

sedikit sekali.  

b. Berat badan saya turun lebih banyak dari biasanya.  

c. Berat badan saya turun lebih dari sepuluh pon.  

d. Berat badan saya turun lebih dari lima belas pon.  

19. a. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri.  

b. Saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri.  

c. Saya merasa muak dengan diri saya sendiri.  

d. Saya membenci diri saya sendiri.  

 

20. a. Saya tidak khawatir atau cemas terhadap kesehatan saya.  

b. Saya cemas dengan keadaan fisik saya yang sakit seperti mual, sakit perut, 

sakit kepala atau pusing.  

c. Saya sangat cemas dengan masalah-masalah fisik saya sehingga sukar untuk 

memikrkan hal yang lain. 

d. Saya sangat cemas kalau memikirkan masalah-masalah fisik saya sehingga 

membuat saya tidak dapat memikirkan hal lain lagi.  

 

 



21. a. Saya tidak pernah sedikitpun berpikir tentang bunuh diri.  

b. Kadang saya berpikir untuk bunuh diri tetapi saya tidak akan 

melakukannya.  

c. Saya merasa ingin bunuh diri.  

d. Saya akan bunuh diri jika ada kesempatan.  

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A-2 

SKALA POLA ASUH OTORITER 

ORANG TUA



 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA  

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan saudara yang 

sebenarnya. 

2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah baik dan benar. 

3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap wajar. 

4. Pilihlah salah satu jawaban yang ada dengan memberi tanda (X) pada 

pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara :  

a) SS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan diri       

saudara. 

b) S   : Jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri saudara. 

c) TS : Jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri 

saudara. 

d) STS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan 

diri saudara. 

5. Apabila anda ingin menganti jawaban, maka anda dapat memberikan 

tanda (=) pada jawaban pertama, kemudian berikan tanda (X) pada 

jawaban kedua. 

Contoh : Saya jarang dipuji orang tua.  SS    S   TS   STS 

6. Jika telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Pastikan semua 

pernyataan telah dijawab. 

 

 

TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 



 

 

Skala Pola Asuh Otoriter 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya tidak boleh makan sambil menonton 

televisi, meskipun acaranya menarik. 
    

2 Saya boleh mengajukan protes jika tidak 
setuju dengan tugas-tugas rumah yang telah 
ditetapkan orang tua. 

    

3 Orang tua akan bersikap biasa saja kalau 
saya meraih prestasi. 

    

4 Orang tua mau mendengarkan penjelasan 
saya kalau saya terlambat pulang sekolah. 

    

5 Orang tua yang menentukan dengan siapa 
saya boleh bergaul. 

    

6 Saya tidak harus melaporkan kegiatan 
ekstrakurikuler apa saja yang saya ikuti 
kepada orang tua.  

    

7 Saya selalu merapikan kamar saya  karena 
disuruh orang tua. 

    

8 Saya senang menjadi juara di kelas karena 
hal itu membuat saya bangga. 

    

9 Pendapat saya selalu diabaikan oleh orang 
tua saya. 

    

10 Setiap ada kesempatan, saya selalu 
berdiskusi dengan orang tua. 

    

11 Setiap hari saya diwajibkan untuk 
membersihkan rumah sebelum ke sekolah, 
meskipun saya hampir terlambat untuk 
pelajaran tambahan. 

    

12 Orang tua mengijinkan saya untuk belajar 
kelompok di rumah teman. 

    

13 Tidak pernah ada pujian dari orang tua 
walaupun saya sudah bertingkahlaku benar 
atau sopan. 

    

14 Jika peringkat kelas saya naik, maka orang 
tua akan memberikan saya hadiah. 

    

15 Orang tua yang menentukan aktivitas saya 
untuk mengisi waktu luang. 

    

16 Saya boleh berteman dengan siapa saja.     
17 Jika orang tua tidak suka dengan hobi saya, 

orang tua akan melarang saya untuk 
meneruskannya. 

    

18 Jika saya mengerjakan tugas sekolah sampai 
larut malam di rumah teman, orang tua tidak 
akan langsung marah tetapi meminta 
penjelasan. 

    



larut malam di rumah teman, orang tua tidak 
akan langsung marah tetapi meminta 
penjelasan. 
 

19 Saya tidak suka berdiskusi dengan orang tua 
karena pendapat-pendapat saya selalu 
dianggap angin lalu. 

    

20 Keputusan-keputusan dalam rapat keluarga 
diambil berdasarkan keputusan bersama 
seluruh anggota keluarga. 

    

21 Pembagian tugas-tugas rumah yang telah 
ditetapkan oleh orang tua tidak boleh 
dibantah oleh anak-anaknya. 

    

22 Orang tua mengijinkan saya untuk makan 
sambil menonton televisi kalau acaranya 
memang menarik. 

    

23 Apabila saya melakukan perbuatan yang 
tidak sopan, orang tua saya akan 
menghukum saya tanpa ampun. 

    

24 Jika saya melakukan kesalahan, orang tua 
akan menegur saya. 

    

25 Saya tidak diijinkan pergi ke mall selain 
dengan orang tua. 

    

26 Saya boleh pulang terlambat kalau sudah 
memberitahu orang tua sebelumnya. 

    

27 Saya terpaksa makan malam bersama karena 
diharuskan orang tua. 

    

28 Saya senang merapikan kamar saya agar 
terlihat lebih rapi. 

    

29 Jika akan merayakan liburan keluarga, orang 
tua tidak pernah menanyakan pendapat saya. 

    

30 Orang tua selalu mendengarkan pendapat 
dan usul saya. 

    

31 Orang tua menyuruh saya untuk masuk 
jurusan yang diinginkan mereka. 

    

32 Orang tua tidak mengharuskan saya untuk 
membersihkan rumah sebelum ke sekolah 
kalau ada pelajaran tambahan. 

    

33 Jika saya terlambat pulang dari sekolah, 
orang tua saya akan langsung menghukum 
saya. 

    

34 Jika saya berlaku sopan dan benar, orang tua 
akan langsung memuji saya. 

    

35 Saya harus melaporkan kepada orang tua 
kemana saja saya pergi. 

    



36 Saya boleh mengisi waktu senggang saya 
dengan kegiatan-kegiatan yang saya sukai. 
 

    

37 Orang tua tidak mau mempertimbangkan 
kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. 

    

38 Saya menggunakan waktu makan malam 
untuk berkumpul dengan orang tua. 

    

39 Dalam rapat keluarga, keputusan selalu ada 
di tangan orang tua. 

    

40 Orang tua akan menanyakan tempat liburan 
favorit saya jika kami akan berlibur. 
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