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PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda. 

2. Isilah kolom yang tersedia dengan cara memberikan tanda silang (X). 

3. Pilihan jawaban hendaknya disesuaikan dengan keadaan diri anda yang 

sebenar-benarnya. 

4. Jawaban yang dipilih semuanya adalah baik dan benar, tidak ada 

jawaban yang salah. 

5. Apabila Anda akan mengganti jawaban yang tidak tepat, berilah tanda 

sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda 

silang pada jawaban yang dikehendaki. 

Misal : Saya adalah anak yang rajin           SS      S      TS      STS 

6. Setelah semua jawaban terisi, telitilah kembali jawaban yang sudah 

dijawab, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jawaban Saudara kami 

jamin kerahasiaannya 

7. Keterangan : 

* Pada Skala Agresivitas: 

SS  : Sangat Sesuai 

S  : Sesuai 

TS  : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

* Pada Skala Frekuensi Hukuman(Punishment) 

SS  : Sangat Sering 

S  : Sering 

KK : Kadang-kadang 

TP  : Tidak Pernah  

Identitas diri  

Kelas  : ............................ 

Umur  :...................... 
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SKALA AGRESIVITAS 

No Pernyataan Pilihan jawaban 
SS S TS STS 

1 Saya akan membalas memukul jika ada teman yang 
tidak sengaja memukul saya 

    

2 Saya akan membanting pintu dan pergi begitu saja 
ketika orang tua sedang menasehati saya  

    

3 Saya suka usil dengan mencoret-coret buku teman      
4 Saya ikut berkelahi untuk membela teman yang satu 

sekolah, meskipun akan mendapat sanksi dari 
sekolah 

    

5 saya suka membuat kegaduhan di dalam kelas saat 
jam pelajaran kosong 

    

6 Saya merasa dendam pada orang yang pernah 
memukul saya 

    

7 Saya akan menabrak orang bila menganggu saya 
jalan 

    

8 Saya tega menampar orang yang menghina saya      
9 Saya sering berdebat mulut dengan teman yang 

mengkritik saya 
    

10 Saya  tidak pernah mengalah pada anggota keluarga 
bila berebut sesuatu yang saya sukai 

    

11 Saya sering mengusik ketenangan orang lain     
12 Saya akan membalas mencaci maki orang yang telah 

mengolok-olok kelemahan saya  
    

13 Saya suka menghina teman saya yang fisiknya 
kurang sempurna 

    

14 Saya ikut kebut-kebutan di jalan raya      
15 Saya senang menendang apapun benda yang ada di 

di depan saya 
    

16 Apabila keinginan saya tidak dipenuhi saya 
mengancam untuk mogok sekolah 

    

17 Saya tidak mau mendengarkan teguran guru jika 
beliau memarahi saya di depan teman-teman 

    

18 Saya sering melempar buku bila sedang berselisih 
pendapat dengan teman 

    

19 Saya sering mencampuri urusan orang lain     
20 Saya sering merusak barang disekitar saya     
21 Saya tidak mematuhi perintah guru, jika beliau 

memarahi saya di depan teman-teman saat ketahuan 
tidak mengerjakan PR 
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22 Saya akan melempar binatang yang lewat depan 
saya 

    

23 saya suka mengolok-olok teman yang gagal dalam 
meraih ambisinya 

    

24 Jika bersilang pendapat dengan seseorang saya 
mempertahankan pendapat saya 

    

25 Saya memaksa orang lain supaya mengikuti apa saja 
keinginan saya 

    

26 Saya merasa enggan untuk meminta maaf meskipun 
saya yang bersalah 

    

27 Saya akan meninju teman yang berani membentak 
saya 

    

28 saya sering mengambil barang milik oranglain, tanpa 
meminta ijin terlebih dahulu 

    

29 Saya akan menggebrak meja bila sedang kesal     
30 Saya menantang berkelahi orang yang berani 

mengganggu saya 
    

31 Saya akan tersenyum sinis bila berhadapan dengan 
orang yang saya benci 

    

32 Saya akan mentertawakan teman yang tampak 
bodoh 
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SKALA FREKUENSI HUKUMAN (PUNISHMENT) 
 

No Pernyataan Pilihan jawaban 
SS S KK TP 

1 Orang tua memberikan teguran keras, karena saya 
terlibat perkelahian 

    

2 Saya tidak boleh mengikuti ujian, karena saya sering 
membolos 

    

3 Saya dibentak-bentak dengan nada keras oleh guru, 
jika atribut seragam sekolah yang saya pakai tidak 
lengkap 

    

4 Saya tidak diijinkan terlalu akrab dengan orang yang 
baru saya kenal 

    

5 Guru menggertak saya karena saya mengobrol 
dengan teman pada saat jam pelajaran sekolah 

    

6 Saya tidak diperbolehkan mengikuti jam pelajaran 
pertama, karena datang terlambat 

    

7 Bila sedang kesal orangtua mengomeli saya tanpa 
alasan yang jelas 

    

8 Orangtua memandang sinis terhadap penampilan 
dan kemampuan saya 

    

9 Guru menyuruh saya keluar kelas, karena saya tidur 
didalam kelas 

    

10 Guru akan memberikan tugas tambahan karena saya 
tidak mengumpulkan laporan tugas praktikum 

    

11 Orangtua memukul saya karena membuat keonaran 
di sekolah 

    

12 Pada saat diskusi  saya sering menjadi bahan 
tertawaan oleh teman-teman 

    

13 Sejak kecil orangtua menjewer saya, karena saya 
tidak patuh 

    

14 Orangtua akan mengurangi uang jajan, karena nilai 
ulangan saya jelek 

    

15 Orangtua tidak segan-segan akan menampar saya, 
karena perbuatan saya yang memalukan 

    

16 Saya diabaikan di lingkungan keluarga karena 
dianggap anak tidak berguna 

    

17 Guru menyuruh saya berdiri didepan kelas, karena 
saya tidak mengerjakan tugas 

    

18 Guru menyuruh saya lari lapangan karena saya 
datang terlambat  
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19 Guru menyuruh saya push up, karena ketahuan 
merokok di sekolah 

    

20 Guru sering melecehkan gagasan yang saya ajukan.     
21 Orang tua melarang saya keluar rumah, karena 

prestasi belajar saya menurun 
    

22 Saya dilarang bermain bersama teman karena nilai 
raport saya jelek 

    

23 Orangtua akan mencaci maki saya, karena 
menganggap saya bodoh. 

    

24 Guru mempermalukan saya dihadapan teman-teman 
karena saya gagal dalam pelajaran praktikum 

    

25 Guru menyuruh saya mengerjakan soal didepan 
kelas, karena ketahuan saya tidak memperhatikan 
waktu diterangkan 

    

26 Saya disuruh membersihkan rumah, bila melakukan 
kesalahan 

    

27 Orang tua mengurung saya dalam kamar, karena 
ketahuan setelah pulang sekolah saya main 

    

28 Dalam setiap pemilihan pengurus kelas, saya tidak 
diikutsertakan 
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