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Identitas pengisi 

No  : …… 

Etnis  : Jawa / Cina /.….. 

Usia  : …... tahun 

 

Petunjuk pengisian 

 
1. Sebelum mulai mengerjakan, terlebih dahulu isilah data yang tetera pada 

bagian identitas pengisi. 

2. Bacalah dengan teliti sebelum mengisi jawaban dari pernyataan yang ada. 

3. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang tersedia dengan memberikan 

tanda silang ( X ). 

Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah : 

SS  = Bila anda merasa sangat sesuai dengan pernyataan. 

S  = Bila anda merasa sesuai dengan pernyataan. 

TS  = Bila anda merasa tidak sesuai dengan pernyataan. 

STS= Bila anda merasa sangat tidak sesuai dengan pernyataan. 

4. Jawablah dengan jujur sesuai dengan keadan diri anda. 

5. Semua jawaban anda adalah benar dan tidak akan disalahkan. 

6. Tidak perlu terburu-buru, karena waktu yang tidak dibatasi, dan yang 

terpenting setiap nomor harus dijawab semua. 

7. Bila anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) pada 

jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang 

baru anda pilih. Perhatikan contoh di bawah ini : 

Jawaban 
No Pernyataan 

SS S TS STS 

1. Saya merasa mampu menjadi kepala keluarga X  X  

 

Terima kasih 

*Selamat mengerjakan* 
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Jawaban 
No Pernyataan 

SS S TS STS 

1. Warga di lingkungan tempat tinggal saya mau 

bergaul dengan saya 

    

2. Saya merasa tidak mampu menjadi kepala keluarga     

3. Saya sering diminta untuk menyumbangkan pikiran 

dalam rapat warga 

    

4. Saya merasa keluarga saya tidak mempedulikan 

saya 

    

5. Saya merasa segala sesuatu yang saya lakukan 

tidak dapat berjalan dengan baik 

    

6. Saya tidak dilibatkan dalam kegiatan di lingkungan 

tempat tinggal saya 

    

7. Saya menjadi bagian dari perkumpulan warga 

setempat 

    

8. Saya merasa tidak ada yang dapat dibanggakan 

dalam diri saya 

    

9. Pendapat saya dalam rapat warga selalu menjadi 

bahan pertimbangan  

    

10. Keluarga saya tidak menganggap saya sebagai 

kepala keluarga 

    

11. Saya mampu menghadapi persoalan-persoalan yang 

datang dalam kehidupan saya 

    

12. Keluarga saya tidak begitu membutuhkan pendapat 

saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

    

13. Keluarga tidak mempermasalahkan kekurangan 

dalam diri saya 

    

14. Dengan kondisi saya sekarang ini, saya merasa 

tidak mampu bila harus memikirkan masa depan 

keluarga saya 
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15. Keluarga selalu meminta pertimbangan saya 

sebelum memutuskan sesuatu 

    

16. Bila melihat orang yang sukses, saya sering 

berharap bahwa orang itu adalah saya 

    

17. Saya tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

segala sesuatu 

    

18. Saya merasa kehadiran saya tidak dibutuhkan oleh 

keluarga saya 

    

19. Warga di lingkungan tempat tinggal saya bersikap 

ramah terhadap saya 

    

20. Saya merasa tidak dapat mengambil keputusan 

dalam persoalan keluarga saya 

    

21. Saya sering dilibatkan dalam kegiatan di 

lingkungan tempat tinggal saya 

    

22. Saya merasa warga setempat tidak menginginkan 

keberadaan saya di lingkungan tersebut 

    

23. Saya merasa mampu menentukan apa yang baik 

untuk diri saya dan keluarga saya 

    

24. Saya merasa kehidupan keluarga saya justru dapat  

berjalan dengan baik tanpa kehadiran saya 

    

25. Warga setempat dapat menerima keberadaan saya     

26. Saya merasa tidak dapat berbuat apa-apa untuk 

keluarga dan lingkungan tempat tinggal saya 

    

27. Keluarga saya merasa tidak berarti tanpa kehadiran 

saya 

    

28. Saya merasa warga setempat berharap bahwa saya 

tidak hadir dalam setiap kegiatan di lingkungan 

tersebut 

    

29. Saya merasa mampu berpartisipasi dalam kegiatan 

kemasyarakatan 
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30. Saya merasa warga setempat memandang sebelah 

mata terhadap saya 

    

31. Hubungan saya dengan keluarga terjalin dengan 

harmonis 

    

32. Saya merasa apapun yang saya kerjakan sia-sia     

33. Saya cukup berperan dalam setiap penyelesaian 

masalah keluarga 

    

34. Saya merasa tidak menjadi bagian dari keluarga 

saya 

    

35. Saya merasa yakin bahwa apa yang saya kerjakan 

sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga 

    

36. Saya merasa warga setempat tidak membutuhkan 

bantuan dari saya 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70


	PERBEDAAN TINGKAT HARGA DIRI SUAMI YANG TIDAK BEKERJA ANTARA
	SKRIPSI
	Diajukan Kepada Fakultas Psikologi

	Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna
	HALAMAN PENGESAHAN
	Dekan,

	“ Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan tetapi Orang
	( Amsal 1 : 7 )
	Karya sederhana ini Kupersembahkan untuk orang-orang yang ku
	“ Untuk Tuhanku Yesus Kristus yang telah memberiku kehidupan
	“Mamiku yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan ketu
	“ Dan yang terakhir tetapi sangat berarti bagiku, untuk O’oh
	I LOVE U ALL
	UCAPAN TERIMA KASIH
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	Latar Belakang Masalah
	Tujuan penelitian
	Manfaat Penelitian
	Manfaat teoritis
	Manfaat praktis


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	Harga Diri Suami Yang Tidak Bekerja
	Pengertian Harga Diri
	Aspek-aspek Harga Diri
	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri
	Harga Diri Suami Yang Tidak Bekerja

	Etnis Jawa dan Etnis Cina
	Pengertian Etnis Jawa dan Etnis Cina
	Karakteristik Etnis Jawa
	Karakteristik Etnis Cina

	Perbedaan Tingkat Harga Diri Suami yang Tidak Bekerja Antara
	Hipotesis




	BAB III
	METODE PENELITIAN
	Identifikasi Variabel Penelitian
	Definisi Operasional
	Harga Diri
	Etnis
	Populasi dan Metode Pengambilan Sampel
	Populasi
	Metode Pengambilan Sampel

	Metode Pengumpulan Data
	Alat Ukur
	Blue Print dan Cara Penilaian





	Tabel 1
	Blue Print Skala Harga Diri
	Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
	Uji Validitas Alat Ukur
	Uji Reliabilitas Alat Ukur
	Metode Analisis Data




	BAB IV
	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
	Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian
	Orientasi Kancah Penelitian
	Persiapan Penelitian
	Penyusunan Alat Ukur



	Tabel 2
	Sebaran Item Skala Harga Diri
	Perijinan Penelitian
	Pelaksanaan Penelitian
	Uji Coba Alat Ukur
	Kelurahan Desa Brumbung
	Kelurahan Bugangan


	Uji Validitas Dan Reliabilitas
	Hasil Uji Validitas


	Tabel 3
	Sebaran Item valid dan Gugur Skala Harga Diri
	Hasil Uji Reliabilitas

	BAB V
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil Penelitian
	Uji Asumsi
	Uji Normalitas
	Uji Homogenitas
	Analisis Data


	Pembahasan

	Tabel 4
	Kategori Harga Diri Suami Yang Tidak Bekerja
	Pada Etnis Jawa Dan Cina
	BAB VI
	PENUTUP
	Kesimpulan
	Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Identitas pengisi
	Petunjuk pengisian



	logo: 


