
Nomer    : 
Lama pakai narkoba  : 
Bulan & tahun masuk panti : 

 
 
 
 
 

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 PERILAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

 

A. Frekuensi 

Sering tidaknya perilaku muncul. Cara yang paling sederhana untuk 

mencatat perilaku hanya dengan menghitung jumlah munculnya perilaku 

penyalahgunaan narkoba. 

Favorabel : 

1. Saya memakai narkoba lebih dari 1 kali dalam sehari.    1 

2. Setiap bertemu dengan teman yang menggunakan narkoba, saya akan ikut 

memakainya.            7 

3. Hampir tiap malam saya memakai narkoba.       13 

Unfavorabel : 

1. Saya menggunakan narkoba hanya ketika berkumpul dengan teman-teman 

yang sama-sama mengunakan narkoba.         2 

2. Saya memakai narkoba saat ada momen-momen tertentu seperti ulang tahun 

teman atau ulang tahun sekolah atau pesta perpisahan sekolah..        8 

3. Hanya saat stres saja saya menggunakan narkoba.          14 

 

B. Lamanya Berlangsung 

Waktu yang diperlukan seseorang untuk melakukan setiap tindakan. 

Pendataan semacam ini meliputi pengukuran jumlah waktu berlangsungnya 

perilaku penyalahgunaan narkoba. 

Favorabel : 

1. Saya memakai narkoba minimal 1 jam dalam setiap pemakaian.         3 

2. Saya terus-menerus menggunakan narkoba dalam semalam.            9 

3. Saat saya memakai narkoba, bisa sampai satu hari satu malam secara terus-

menerus menggunakannya.           15 

Unfavorabel : 

1. Saya menggunakan narkoba tidak lebih dari 1 jam.         4 

2. Meskipun efek dari narkoba bisa semalaman, namun saya menggunakan 

narkoba tidak secara terus-menerus.            10 

3. Saya menggunakan narkoba hanya beberapa menit saja.              16 



C. Intensitas 

Banyaknya daya yang dikeluarkan oleh perilaku tersebut. Aspek 

intensitas digunakan untuk mengukur seberapa dalam dan seberapa banyak 

seseorang menggunakan narkoba. 

Favorabel : 

1. Saya memakai narkoba hingga pikiran melayang (tinggi / on / teler).         5 

2. Saya tidak berhenti dalam memakai narkoba sebelum merasa nikmat.        11 

3. Saat menggunakan narkoba, saya memakainya hingga tubuh merasa ringan.    

17 

Unfavorabel : 

1. Saya menghentikan memakai narkoba sebelum tak sadarkan diri.           6 

2. Saya memakai narkoba tidak sampai pikiran melayang.            12 

3. Ketika sudah terasa efeknya, saya segera menghentikan pemakian narkoba.   

18 



SKALA KECERDASAN SPIRITUAL 

 

A. Memiliki prinsip dan visi yang kuat. 

Favorabel : 

1. Saya menahan diri untuk tidak mengambil barang milik orang lain meskipun 

saya dapat melakukannya tanpa resiko kena sanksi.       1 

2. Meskipun teman-teman mengajak saya untuk membolos sekolah, saya tetap 

tidak mau membolos.        9 

3. Saya tetap berusaha meraih prestasi sekolah atau kuliah, meskipun banyak 

hambatan yang saya hadapi.        17 

Unfavorabel : 

1. Pendirian saya mudah berubah.        2 

2. Saya senang mengikuti pendapat teman, meskipun orang tua saya tidak 

menyetujuinya.         10 

3. Hidup saya mengalir begitu saja tanpa arahan yang jelas.       18 

 

B. Mampu melihat kesatuan dalam keragaman. 

Favorabel : 

1. Ketika saya menyakiti orang lain sama dengan saya menyakiti diri sendiri.   

3 

2. Bagi saya setiap manusia adalah umat Tuhan yang harus dikasihi.      11 

3. Saya menghargai perbedaan dalam beragama.       19 

Unfavorabel : 

1. Saya cuek dengan berbagai bencana yang ada di Indonesia.        4 

2. Saat melihat korban bencana, perasaan saya biasa saja.          12 

3. Saya tidak suka dengan etnis lain.            20 

 

C. Mampu memaknai dalam setiap sisi kehidupan. 

Favorabel : 

1. Saya senantiasa bersyukur dalam segala hal.          5 

2. Hal-hal yang saya alami, saya rasakan betul hikmahnya.         13 

3. Saya berusaha mengevaluasi kesalahan yang telah saya lakukan.          21 



 

Unfavorabel : 

1. Saya tidak mensyukuri kesehatan yang telah diberikan Tuhan.       6 

2. Saya tidak menikmati kegiatan yang saya lakukan.        14 

3. Saya acuh terhadap hal-hal yang saya alami.           22 

 

D. Mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. 

Favorabel : 

1. Saya mampu mengatasi kesulitan dalam mengerjakan PR.          7 

2. Saya mencoba bertahan terhadap rasa sakit akibat tidak menggunakan 

narkoba.            15 

3. Saya berusaha keras mencari cara untuk mengatasi kecanduan narkoba.         

23 

Unfavorabel : 

1. Ketika menghadapi kesusahan, saya mengeluh.       8 

2. Saya lari dari masalah dengan menggunakan narkoba.          16 

3. Saya merasa menderita dalam menghadapi masalah.            24 

 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya memakai narkoba lebih dari 1 kali dalam sehari.     
2 Saya menggunakan narkoba hanya ketika berkumpul 

dengan teman-teman yang sama-sama mengunakan 
narkoba. 

    

3 Saya memakai narkoba minimal 1 jam dalam setiap 
pemakaian. 

    

4 Saya menggunakan narkoba tidak lebih dari 1 jam.     
5 Saya memakai narkoba hingga pikiran melayang (tinggi 

/ on / teler). 
    

6 Saya menghentikan memakai narkoba sebelum tak 
sadarkan diri. 

    

7 Setiap bertemu dengan teman yang menggunakan 
narkoba, saya akan ikut memakainya. 

    

8 Saya memakai narkoba saat ada momen-momen tertentu 
seperti ulang tahun teman atau ulang tahun sekolah atau 
pesta perpisahan sekolah. 

    

9 Saya terus-menerus menggunakan narkoba dalam 
semalam. 

    

10 Meskipun efek dari narkoba bisa semalaman, namun 
saya menggunakan narkoba tidak secara terus-menerus. 

    

11 Saya tidak berhenti dalam memakai narkoba sebelum 
merasa nikmat. 

    

12 Saya memakai narkoba tidak sampai pikiran melayang.     
13 Hampir tiap malam saya memakai narkoba.     
14 Hanya saat stres saja saya menggunakan narkoba.     
15 Saat saya memakai narkoba, bisa sampai satu hari satu 

malam secara terus-menerus menggunakannya. 
    

16 Saya menggunakan narkoba hanya beberapa menit saja.     
17 Saat menggunakan narkoba, saya memakainya hingga 

tubuh merasa ringan. 
    

18 Ketika sudah terasa efeknya, saya segera menghentikan 
pemakian narkoba. 

    

THANK YOU 
 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya menahan diri untuk tidak mengambil barang milik 

orang lain meskipun saya dapat melakukannya tanpa 
resiko kena sanksi. 

    

2 Pendirian saya mudah berubah.     
3 Ketika saya menyakiti orang lain sama dengan saya 

menyakiti diri sendiri. 
    

4 Saya cuek dengan berbagai bencana yang ada di 
Indonesia. 

    

5 Saya senantiasa bersyukur dalam segala hal.     
6 Saya tidak mensyukuri kesehatan yang telah diberikan 

Tuhan. 
    

7 Saya mampu mengatasi kesulitan dalam mengerjakan 
PR. 

    

8 Ketika menghadapi kesusahan, saya mengeluh.     
9 Meskipun teman-teman mengajak saya untuk membolos 

sekolah, saya tetap tidak mau membolos. 
    

10 Saya senang mengikuti pendapat teman, meskipun 
orang tua saya tidak menyetujuinya. 

    

11 Bagi saya setiap manusia adalah umat Tuhan yang harus 
dikasihi. 

    

12 Saat melihat korban bencana, perasaan saya biasa saja.     
13 Hal-hal yang saya alami, saya rasakan betul hikmahnya.     
14 Saya tidak menikmati kegiatan yang saya lakukan.     
15 Saya mencoba bertahan terhadap rasa sakit akibat tidak 

menggunakan narkoba. 
    

16 Saya lari dari masalah dengan menggunakan narkoba.     
17 Saya tetap berusaha meraih prestasi sekolah atau kuliah, 

meskipun banyak hambatan yang saya hadapi. 
    

18 Hidup saya mengalir begitu saja tanpa arahan yang 
jelas. 

    

19 Saya menghargai perbedaan dalam beragama.     
20 Saya tidak suka dengan etnis lain.     
21 Saya berusaha mengevaluasi kesalahan yang telah saya 

lakukan. 
    

22 Saya acuh terhadap hal-hal yang saya alami.     
23 Saya berusaha keras mencari cara untuk mengatasi 

kecanduan narkoba. 
    

24 Saya merasa menderita dalam menghadapi masalah.     
THANK YOU 
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