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Skala Kepercayaan Diri Tryout 

Identitas diri 

Fakultas : 

Usia  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

kehidupan Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Caranya adalah dengan 

memberikan tanda check (  ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan 

Anda yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya memiliki mata yang indah.     

 
4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Anda 

dan bukan berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

 

Selamat Mengerjakan 

- Terima Kasih - 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya bangga dengan wajah saya.     

2. Saya yakin penampilan saya cukup 

menarik. 
    

3. Wajah saya bukanlah hal yang patut untuk 

dibanggakan. 
    

4. Saya yakin banyak orang menganggap 

penampilan saya kurang menarik. 
    

5. Saya akan mencoba untuk tampil di depan 

umum tanpa perasaan malu terhadap 

penampilan saya. 

    

6. Saya tidak menghiraukan kritiakan negatif 

orang lain mengenai tubuh saya. 
    

7. Saya tidak berminat untuk tampil di depan 

umum karena saya malu dengan 

penampilan saya. 

    

8. Ejekan orang lain terhadap tubuh saya 

sangat mempengaruhi saya. 
    

9. Kekurangan tubuh saya tidak membuat 

saya merasa cemas dalam bergaul. 
    

10. Saya dapat menerima tinggi badan saya.     

11. Saya merasa minder jika harus bergaul 

dengan wanita-wanita yang lebih cantik 

dari saya. 

    

12. Saya malu dengan berat badan saya.     

13. Saya yakin lawan jenis akan tertarik 

dengan penampilan saya. 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

14. Kekurangan yang ada pada tubuh saya 

tidak membuat saya mengurungkan niat 

untuk melakukan sesuatu. 

    

15. Saya yakin penampilan saya kurang 

memiliki daya tarik terhadap lawan jenis. 
    

16. Tubuh saya yang kurang menarik 

membuat saya sering mengurungkan niat 

saya untuk melakukan sesuatu. 

    

17. Saya lebih sering menentukan sendiri baju 

yang akan saya pakai. 
    

18. Saya tetap merasa nyaman saat pergi 

tanpa berdandan. 
    

19. Saya lebih sering meminta saran orang 

lain dalam menentukan baju yang akan 

saya pakai. 

    

20 Saya merasa malu jika orang lain 

menghina tubuh saya. 
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Lampiran Skala Citra Raga Tryout 

Identitas diri 

Fakultas : 

Usia  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

kehidupan Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Caranya adalah dengan 

memberikan tanda check (  ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan 

Anda yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya memiliki mata yang indah.     

 
4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Anda 

dan bukan berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

Selamat Mengerjakan 

- Terima Kasih - 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Bentuk setiap bagian tubuh saya tampak 

serasi. 
    

2. Saya puas karena ukuran dan bentuk perut 

saya sesuai dengan keinginan saya. 
    

3. Bentuk panggul saya kurang bagus.     

4. Saya kecewa dengan ukuran dan bentuk 

dada saya. 
    

5. Saya pikir saya sudah memiliki postur 

tubuh yang ideal. 
    

6. Penampilan saya sesuai dengan harapan 

saya selama ini. 
    

7. Saya berharap dapat menjadi lebih 

langsing. 
    

8. Penampilan saya kurang menarik.     

9. Saya senang dengan bentuk kaki saya.     

10. Saya tidak pernah berpikir untuk berdiet.     

11. Saya malu dengan bentuk paha saya.     

12. Saya sering berpikir untuk berdiet.     

13. Wajah saya tidak kalah cantik dan 

menarik dibandingkan teman wanita saya. 
    

14. Saya senang karena memilki fisik yang 

dapat ditonjolkan. 
    

15. Wajah saya kurang cantik dan menarik.     

16. Saya merasa perbandingan berat dan 

tinggi badan saya kurang seimbang. 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

17. Saya pikir bentuk pinggang saya sudah 

bagus. 
    

18. Saya memiliki rambut yang indah.     

19. Saya pikir bentuk pantat saya kurang 

bagus. 
    

20. Keadaan tubuh saya menyulitkan saya 

dalam berpakaian. 
    

21. Saya bangga dengan penampilan saya.     

22. Saya yakin wajah saya tetap cantik tanpa 

memakai kosmetik. 
    

23. Saya merasa tubuh saya kurang 

proporsional. 
    

24. Saya pikir lengan saya kurang bagus.     
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Skala Penelitian Kepercayaan Diri 

Identitas diri 

Fakultas : 

Usia  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

kehidupan Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Caranya adalah dengan 

memberikan tanda check (  ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan 

Anda yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya memiliki mata yang indah.     

 
4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Anda 

dan bukan berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

 

Selamat Mengerjakan 

- Terima Kasih - 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya bangga dengan wajah saya.     

2. Saya yakin penampilan saya cukup 

menarik. 
    

3. Wajah saya bukanlah hal yang patut untuk 

dibanggakan. 
    

4. Saya yakin banyak orang menganggap 

penampilan saya kurang menarik. 
    

5. Saya tidak berminat untuk tampil di depan 

umum karena saya malu dengan 

penampilan saya. 

    

6. Ejekan orang lain terhadap tubuh saya 

sangat mempengaruhi saya. 
    

7. Kekurangan tubuh saya tidak membuat 

saya merasa cemas dalam bergaul. 
    

8. Saya merasa minder jika harus bergaul 

dengan wanita-wanita yang lebih cantik 

dari saya. 

    

9. Saya yakin lawan jenis akan tertarik 

dengan penampilan saya. 
    

10. Kekurangan yang ada pada tubuh saya 

tidak membuat saya mengurungkan niat 

untuk melakukan sesuatu. 

    

11. Saya yakin penampilan saya kurang 

memiliki daya tarik terhadap lawan jenis. 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

12. Tubuh saya yang kurang menarik 

membuat saya sering mengurungkan niat 

saya untuk melakukan sesuatu. 

    

13. Saya lebih sering menentukan sendiri baju 

yang akan saya pakai. 
    

14. Saya lebih sering meminta saran orang 

lain dalam menentukan baju yang akan 

saya pakai. 

    

15 Saya merasa malu jika orang lain 

menghina tubuh saya. 
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Skala Penelitian Citra Raga 

Identitas diri 

Fakultas : 

Usia  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

kehidupan Anda sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. 

2. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan, sesuai dengan 

kenyataan yang anda alami. 

3. Pilihlah 1 dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Caranya adalah dengan 

memberikan tanda check (  ) pada setiap kolom jawaban yang dipilih yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Apabila Anda ingin mengganti pilihan jawaban Anda, maka berilah tanda (=) 

pada pilihan Anda sebelumnya, kemudian beri tanda check ( ) pada pilihan 

Anda yang baru.  

Contoh : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya memiliki mata yang indah.     

 
4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Anda 

dan bukan berdasarkan jawaban yang baik. 

5. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah. 

6. Semua nomor harus dijawab. 

 

Selamat Mengerjakan 

- Terima Kasih - 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Bentuk setiap bagian tubuh saya tampak 

serasi. 
    

2. Saya puas karena ukuran dan bentuk perut 

saya sesuai dengan keinginan saya. 
    

3. Bentuk panggul saya kurang bagus.     

4. Saya pikir saya sudah memiliki postur 

tubuh yang ideal. 
    

5. Penampilan saya sesuai dengan harapan 

saya selama ini. 
    

6. Saya berharap dapat menjadi lebih 

langsing. 
    

7. Penampilan saya kurang menarik.     

8. Saya senang dengan bentuk kaki saya.     

9. Saya tidak pernah berpikir untuk berdiet.     

10. Saya malu dengan bentuk paha saya.     

11. Saya sering berpikir untuk berdiet.     

12. Saya merasa perbandingan berat dan 

tinggi badan saya kurang seimbang. 
    

13. Saya pikir bentuk pinggang saya sudah 

bagus. 
    

14. Saya memiliki rambut yang indah.     

15. Saya pikir bentuk pantat saya kurang 

bagus. 
    

16. Keadaan tubuh saya menyulitkan saya 

dalam berpakaian. 
    

17. Saya bangga dengan penampilan saya.     
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No. Pernyataan SS S TS STS 

18. Saya merasa tubuh saya kurang 

proporsional. 
    

19. Saya pikir lengan saya kurang bagus.     
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