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PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan memberi 

tanda “silang” (X). 

SS : Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

S : Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

TS : Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

STS : Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda (X) 

semua. 

6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin mengganti 

dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret dengan memberikan 

tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang salah dan memberikan tanda 

silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang baru. Contoh :  

                                       SS S TS STS 

SS S TS STS 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 

 

  



SKALA 2 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 
Saya mudah marah jika pacar saya membicarakan 

wanita lain 
    

2 
Saya bersikap biasa saja bila pacar saya membicarakan 

wanita lain 
    

  3 
Jantung saya berdetak kencang saat pacar saya melirik 

wanita lain 
    

4 
Jantung saya berdetak biasa saja ketika pacar saya 

melirik wanita lain 
    

5 
Saya merasa rendah diri saat berada dilingkungsn 

pergaulan pacar saya 
    

6 
Saya mampu bergaul didalam lingkungan pergaulan 

pacar saya 
    

7 

Saya sering sakit kepala jika memikirkan masalah 

dengan pacar saya     

8 
Nafas saya tetap teratur ketika bertengkar dengan pacar 

saya 
    

9 
Saya merasa khawatir jika pacar saya meninggalkan 

saya 
    

10 Saya tidak khawatir bila pacar saya meninggalkan saya     

11 
Waktu tidur saya terganggu saat sedang ada masalah 

dengan pacar saya 
    

12 
Permasalahan yang ada tetap membuat saya tidur 

nyenyak 
    

13 
Terkadang timbul perasaan takut jika pacar saya melirik 

wanita lain 
    

14 Saya tidak takut bila pacar saya melirik wanita lain     

15 
Nafsu makan saya hilang saat saya ada masalah dengan 

pacar saya 
    

16 
Saya makan seperti biasa saat saya ada masalah dengan 

pacar saya 
    

17 
Saya kehilangan kepercayaan diri bila dibandingkan 

dengan wanita lain yang lebih cantik 
    

18 
Saya percaya diri bila dibandingkan dengan wanita lain 

yang lebih cantik 
    

19 
Saya berdebar-debar ketika pacar saya membandingkan 

dengan wanita lain 
    



20 
Saya biasa saja saat pacar saya membandingkan saya 

dengan wanita lain 
    

TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA 

 



  

SKALA 1 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 
Saya sering membatasi jumlah makanan yang saya 

makan 
    

2 Saya makan hampir setiap waktu tiap harinya     

3 Saya sudah lama melakukan diet     

4 

Saya tidak membuang-buang waktu saya hanya untuk 

diet     

5 Saya melakukan apapun demi keberhasilan diet saya     

6 Saya tidak sanggup melakukan diet yang berat     

7 Saya sering mengatur pola makan saya     

8 Saya sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis     

9 Saya selalu rajin berolahraga     

10 
Saya tidak sanggup melakukan diet dalam jangka 

panjang 
    

11 Saya melakukan diet yang ketat     

12 
Ketika sedang diet saya mudah tergoda dengan makanan 

yang lezat 
    

13 Saya sering makan teratur dan tepat waktu     

14 Setiap kali menonton film saya pasti ngemil     

15 Saya sanggup melakukan diet dalam jangka panjang     

16 
Karena kesibukan saya tidak mempunyai waktu untuk 

berolahraga 
    

17 Saya menghindari makanan berlemak     

18 Saya lebih memilih tidur daripada berolahraga     

TERIMA KASIH, BUKA HALAMAN BERIKUTNYA  
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