
SKALA I 
 
No. Angket : 
Usia  :  
 
 
Petunjuk Pengisian Skala : 
 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut. Kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan keadaan anda 
sebenarnya. 

 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 
 
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap benar. 
 
4. Usahakan agar semua nomor terjawab. 
 
5. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 

keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternatif jawaban yang 
tersedia, yaitu : 
SS  : Sangat Sering 
S  : Sering 
J  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
Contoh : 

NO. PERNYATAAN SS S J TP 
1. Saya menjenguk teman yang sakit untuk 

memberi semangat agar lekas sembuh 
  X  

 
6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 

 Contoh : 
NO. PERNYATAAN SS S J TP 
1. Saya menjenguk teman yang sakit untuk 

memberi semangat agar lekas sembuh 
 X X  

 
7. Terima kasih atas kesediannya dalam mengerjakan skala ini 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 



NO. PERNYATAAN SS S J TP 
1. Saya menjenguk teman yang sakit untuk 

memberi semangat agar lekas sembuh 
    

2. Saat sedang banyak tugas, jangan harap saya 
mau membantu orang lain 

    

3. Saya bersedia meminjamkan kendaraan 
kedapa teman yang membutuhkan 

    

4. Saya malas mendengarkan masalah teman, 
bila saya sendiri sedang punya masalah 

    

5. Saya dengan sukarela memberikan bantuan 
kepada orang yang sedang kesusahan 

    

6. Saya enggan memberikan sumbangan dalam 
bentuk apapun 

    

7. Saat saya sedang punya masalah, saya tidak 
segan untuk bercerita dengan teman saya 

    

8. Saya tidak suka menolong orang yang tidak 
saya kenal 

    

9. Saya bersedia meminjamkan barang saya 
kepada teman yang membutuhkan 

    

10. Saya akan menghindar dan pura-pura tidak 
dengar jika ada teman yang memanggil saya 
karena sedang ingin bercerita tentang 
masalahnya 

    

11. Saya suka menolong teman yang mengalami 
kesusahan 

    

12. Saya enggan meminjamkan uang kepada 
teman yang membutuhkan karena takut bila 
tidak dikembalikan 

    

13. Saya bersedia menjadi tempat berbicara bagi 
teman-teman yang sedang kesusahan 

    

14. Saya hanya menolong orang yang baik 
terhadap saya 

    

15. Saya suka beramal pada semua orang yang 
membutuhkan 

    

16. Walaupun teman saya memintanya, saya 
enggan menghibur teman yang sedang sedih 
karena saya tidak suka terlibat 

    

17. Saya bersedia meminjamkan catatan pada 
teman saat akan ujian 

    

18. Saya hanya beramal pada orang-orang yang 
dekat dengan saya dan yang saya kenal 

    

19. Saya bersedia berbagi kesenangan dengan 
teman saya 

    

20. Saya enggan memberikan tumpangan 
kendaraan kepada teman yang sedang 
menunggu angkutan 

    



menunggu angkutan 
21. Saya menyumbangkan uang / barang untuk 

amal 
    

22. Saya merasa malas menghibur teman yang 
sedang kesusahan karena hanya membuang-
buang waktu saja 

    

23. Dengan sukarela saya akan menolong teman 
yang membutuhkan pertolongan 

    

24. Saya suka menolong teman yang sedang 
kesusahan untuk mendapatkan kesan yang 
baik dari teman 

    

25. Saya turut bersedih atas kemalangan yang 
menimpa teman saya 

    

26. Saya enggan menolong teman saya karena 
iapun jarang menolong saya 

    

27. Saya suka memberikan uang receh saya, 
apabila ada pengemis didepan saya 

    

28. Walaupun saya memberi ucapan selamat pada 
teman yang memperoleh prestasi, namun 
dalam hati saya merasa iri 

    

29. Saya dengan sukarela menolong teman saya 
walaupun ia jarang menolong saya 

    

30. Saya keberatan apabila kendaraan saya 
dipinjam teman yang tidak dekat dengan saya 

    



SKALA II 
 
 
No. Angket : 
Usia  :  
 
 
Petunjuk Pengisian Skala : 
 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut. Kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan keadaan anda 
sebenarnya. 

 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 
 
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap benar. 
 
4. Usahakan agar semua nomor terjawab. 
 
5. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 

keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternatif jawaban yang 
tersedia, yaitu : 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  :Sangat Tidak Sesuai 
Contoh : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Orang tua saya bangga dengan hobi yang saya 

tekuni 
   X 

 
6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 

 Contoh : 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Orang tua saya bangga dengan hobi yang saya 
tekuni 

 X  X 

 
7. Terima kasih atas kesediannya dalam mengerjakan skala ini 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN



NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Orang tua saya bangga dengan hobi yang saya 

tekuni 
    

2. Orang tua saya jarang menegur dan 
mengarahkan saya ketika saya berbuat salah 

    

3. Saya dan anggota keluarga saling terbuka 
dalam menerima kritikan 

    

4. Orang tua saya enggan jika diajak beribadah 
bersama 

    

5. Orang tua saya jarang membelikan saya 
perlengkapan yang berhubungan dengan hobi 
saya 

    

6. Sejak dini orang tua saya sudah menerapkan 
kepada saya untuk belajar menabung 

    

7. Saya tidak berani bercerita dengan orang tua 
tentang masalah yang sedang saya hadapi di 
sekolah 

    

8. Saya dan keluarga selalu meluangkan waktu 
untuk beribadah bersama 

    

9. Orang tua saya mendukung apa yang menjadi 
hobi saya 

    

10. Orang tua saya tidak menghukum saya saat 
saya berbuat salah 

    

11. Setiap ada waktu luang, saya dan orang tua 
menghabiskan waktu untuk berkumpul 

    

12. Orang tua saya tidak mempermasalahkan saya 
sering pergi beribadah atau tidak 

    

13. Orang tua saya tidak mendukung saya, ketika 
saya ingin menekuni hobi saya 

    

14. Ada beberapa peraturan di keluarga saya yang 
harus dipatuhi semua anggota keluarga   

    

15. Saya dan orang tua jarang berkumpul dan 
bertukar pikiran 

    

16. Orang tua saya mengingatkan untuk berdoa 
sebelum melaksanakan segala aktifitas 
apapun 

    

17. Orang tua saya sering memuji hasil karya 
yang saya buat 

    

18. Orang tua saya tidak perduli saya ada di 
rumah atau tidak 

    

19. Saya sering meminta pendapat orang tua saya 
mengenai masalah yang sedang saya hadapi 

    

20. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan 
kepada saya bagaimana cara yang benar untuk 
mengucap syukur kepada Tuhan 

    



21. Saat saya ingin mencoba berkreasi, saya 
malah dimarahi oleh orang tua 

    

22. Orang tua saya mengajarkan untuk 
mengucapkan terima kasih ketika sudah 
ditolong oleh orang lain 

    

23. Orang tua saya adalah orang yang sangat 
sibuk, sehingga saya sulit untuk 
berkomunikasi dengan mereka 

    

24. Kami sekeluarga sering berdiskusi tentang 
agama 

    

25. Waktu libur, orang tua saya menemani saya 
mempergunakan waktu tersebut untuk 
menekuni hobi saya 

    

26. Orang tua saya tidak pernah melarang saya 
bergaul dengan siapa pun juga 

    

27. Saya menceritakan pada orang tua tentang 
semua masalah yang saya hadapi 

    

28. Orang tua saya tidak pernah berbicara tentang 
masalah keagamaan kepada saya 

    

29. Orang tua saya tidak peduli dengan hobi saya     
30. Sejak kecil saya sudah dibiasakan untuk 

selalu bangun pagi 
    

31. Saya tidak pernah bercerita kepada orang tua 
tentang masalah yang saya alami 

    

32. Saya sudah mendapatkan pendidikan agama 
dari orang tua sejak kecil 

    



SKALA III 
 
No. Angket : 
Usia  :  
 
 
Petunjuk Pengisian Skala : 
 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut. Kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan keadaan anda 
sebenarnya. 

 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 
 
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap benar. 
 
4. Usahakan agar semua nomor terjawab. 
 
5. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 

keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternatif jawaban yang 
tersedia, yaitu : 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  :Sangat Tidak Sesuai 
Contoh : 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Teman-teman selalu menemani saya yang 

sedang mengalami cobaan 
X    

 
6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 

 Contoh : 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Teman-teman selalu menemani saya yang 
sedang mengalami cobaan 

X  X  

 
7. Terima kasih atas kesediannya dalam mengerjakan skala ini 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN



NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Teman-teman selalu menemani saya yang 

sedang mengalami cobaan 
    

2. Penampilan saya tidak pernah mendapat 
pujian dari teman-teman 

    

3. Teman-teman sering memberikan tumpangan 
kepada saya yang sedang berjalan kaki 

    

4. Teman-teman tidak pernah memberitau 
kepada saya mengenai perubahan jadwal studi 

    

5. Saya tidak punya teman-teman yang dekat 
dengan saya 

    

6. Teman-teman menghargai pendapat saya     
7. Teman-teman enggan memberikan 

tumpangan kepada saya yang sedang berjalan 
kaki 

    

8. Teman-teman sering memberikan informasi 
kegiatan sekolah pada saya 

    

9. Teman-teman sering bermain dirumah   saya 
agar saya tidak kesepian 

    

10. Saya sering dinilai bodoh oleh teman-teman     
11. Teman-teman tidak pernah perhitungan 

dengan saya 
    

12. Jarang ada teman yang memberi masukan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah saya 

    

13. Saat saya sakit teman-teman tidak pernah 
menjenguk saya 

    

14. Saya mendapat penilaian yang baik dari 
teman-teman 

    

15. Teman-teman tidak mau meminjami buku 
pelajaran yang saya butuhkan 

    

16. Teman-teman saya banyak memberikan 
petunjuk yang saya butuhkan 

    

17. Teman-teman perduli dengan kesulitan saya     
18. Teman-teman menganggap pendapat saya 

tidak penting 
    

19. Selama ini teman-teman sering membantu 
menyelesaikan pekerjaan rumah yang 
dibebankan guru kepada saya 

    

20. Teman-teman enggan mencarikan informasi 
yang saya butuhkan 

    

21. Keluh kesah saya dianggap angin lalu oleh 
teman-teman 

    

22. Banyak teman memuji penampilan saya     
23. Selama ini teman-teman selalu perhitungkan 

(pelit) terhadap saya 
    



24. Teman-teman memberitau saya tentang 
mode-mode yang sedang trend 

    

25. Disaat saya sakit, teman-teman menengok 
saya untuk memberi semangat supaya saya 
cepat sembuh 

    

26. Teman-teman tidak menghargai segala 
sesuatu yang saya lakukan 

    

27. Teman-teman bersedia meminjami barang 
yang saya butuhkan 

    

28. Apabila ada gosip atau kabar baru, teman-
teman tidak pernah memberitau saya 

    

29. Saya dijauhi dan dibenci oleh teman-teman     
30. Teman-teman mengandalkan saya untuk 

menyelesaikan masalah 
    

31. Teman-teman tidak pernah mau meminjami 
saya barang karena takut tidak saya 
kembalikan 

    

32. Teman-teman bersedia memberi nasehat 
kepada saya bila saya meminta 

    



Skala Perilaku Prososial  
 

 

1.Berbagi(Sharing) 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Saya menjenguk teman yang sakit 

untuk memberi semangat agar lekas 

sembuh 

Saya malas mendengarkan masalah 

teman, bila saya sendiri sedang punya 

masalah  

Saat saya sedang punya masalah, saya 

tidak segan untuk bercerita dengan 

teman saya 

Saya akan menghindar dan pura-pura 

tidak dengar jika ada teman yang 

memanggil saya karena sedang ingin 

bercerita tentang masalahnya 

Saya bersedia menjadi tempat berbicara 

bagi teman-teman yang sedang 

kesusahan 

Walaupun teman saya memintanya, 

saya enggan menghibur teman yang 

sedang sedih karena saya tidak suka 

terlibat 

Saya bersedia berbagi kesenangan 

dengan teman saya 

Menghibur teman yang sedang 

kesusahan adalah tindakan yang hanya 

membuang-buang waktu saja 

Saya turut bersedih atas kemalangan 

yang menimpa teman saya 

Walaupun saya memberi ucapan 

selamat pada teman yang memperoleh 

prestasi, namun dalam hati saya merasa 

iri 

 

 

 

2.Menolong(Helping) 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Saya dengan sukarela memberikan 

bantuan kepada orang yang sedang 

kesusahan 

Saat sedang banyak tugas, jangan harap 

saya mau membantu orang lain 



bantuan kepada orang yang sedang 

kesusahan 

saya mau membantu orang lain 

Saya suka menolong teman yang 

mengalami kesusahan 

Saya tidak suka menolong orang yang 

tidak saya kenal 

Saya bersedia meminjamkan catatan 

pada teman saat akan ujian 

Saya hanya menolong orang yang baik 

terhadap saya 

Dengan sukarela saya akan menolong 

teman yang membutuhkan pertolongan 

Saya enggan memberikan tumpangan 

kendaraan kepada teman yang sedang 

menunggu angkutan 

Saya dengan sukarela menolong teman 

saya walaupun ia jarang menolong saya 

Saya enggan menolong teman saya 

karena iapun jarang menolong saya 

 

 

 

 

 

3.Berderma (Donating) 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Saya tidak keberatan apabila kendaraan 

saya dipinjam teman yang sedang 

membutuhkan 

Saya enggan memberikan sumbangan 

dalam bentuk apapun 

Saya bersedia meminjamkan barang 

saya kepada teman yang membutuhkan 

Saya enggan meminjamkan uang 

kepada teman yang membutuhkan 

karena takut bila tidak dikembalikan 

Saya suka beramal pada semua orang 

yang membutuhkan 

Saya hanya beramal pada orang-orang 

yang dekat dengan saya dan yang saya 

kenal 

Saya menyumbangkan uang / barang 

untuk amal 

Saya suka menolong teman yang 

sedang kesusahan untuk mendapatkan 

kesan yang baik dari teman 



Saya suka memberikan uang receh 

saya, apabila ada pengemis didepan 

saya 

Saya keberatan apabila kendaraan saya 

dipinjam teman yang tidak dekat 

dengan saya 

 

 

 

Skala Keharmonisan Keluarga 

 

 

1.Mendorong Minat Anak Untuk Mengembangkan Bakat  

 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Orang tua saya bangga dengan hobi 

yang saya tekuni 

Orang tua saya jarang membelikan saya 

perlengkapan yang berhubungan 

dengan hobi saya 

Orang tua saya mendukung apa yang 

menjadi hobi saya 

Orang tua saya tidak mendukung saya, 

ketika saya ingin menekuni hobi saya 

Orang tua saya sering memuji hasil 

karya yang saya buat 

Saat saya ingin mencoba berkreasi, 

saya malah dimarahi oleh orang tua 

Waktu libur, orang tua saya menemani 

saya mempergunakan waktu tersebut 

untuk menekuni hobi saya 

Orang tua saya tidak peduli dengan 

hobi saya  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Melatih Hidup Disiplin Sejak Kecil 

 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Sejak dini orang tua saya sudah 

menerapkan kepada saya untuk belajar 

menabung 

Orang tua saya jarang menegur dan 

mengarahkan saya ketika saya berbuat 

salah 

Ada beberapa peraturan di keluarga 

saya yang harus dipatuhi semua 

anggota keluarga   

Orang tua saya tidak menghukum saya 

saat saya berbuat salah 

Orang tua saya mengajarkan untuk 

mengucapkan terima kasih ketika sudah 

ditolong oleh orang lain 

Orang tua saya tidak perduli saya ada di 

rumah atau tidak 

Sejak kecil saya sudah dibiasakan untuk 

selalu bangun pagi 

Orang tua saya tidak pernah melarang 

saya bergaul dengan siapa pun juga 

 

 

 

3.Kesempatan Untuk Berdialog 

 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Saya dan anggota keluarga saling 

terbuka dalam menerima kritikan 

Saya tidak berani bercerita dengan 

orang tua tentang masalah yang sedang 

saya hadapi di sekolah 

Setiap ada waktu luang, saya dan orang 

tua menghabiskan waktu untuk 

berkumpul 

Saya dan orang tua jarang berkumpul 

dan bertukar pikiran 

Saya sering meminta pendapat orang 

tua saya mengenai masalah yang 

sedang saya hadapi 

Orang tua saya adalah orang yang 

sangat sibuk, sehingga saya sulit untuk 

berkomunikasi dengan mereka 



sedang saya hadapi berkomunikasi dengan mereka 

Saya menceritakan pada orang tua 

tentang semua masalah yang saya 

hadapi 

Saya tidak pernah bercerita kepada 

orang tua tentang masalah yang saya 

alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Menanamkan Nilai-Nilai Religius Pada Anak 

 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Saya dan keluarga selalu meluangkan 

waktu untuk beribadah bersama  

Orang tua saya enggan jika diajak 

beribadah bersama 

Orang tua saya mengingatkan untuk 

berdoa sebelum melaksanakan segala 

aktifitas apapun 

Orang tua saya tidak 

mempermasalahkan saya sering pergi 

beribadah atau tidak 

Kami sekeluarga sering berdiskusi 

tentang agama 

Orang tua saya tidak pernah 

mengajarkan kepada saya bagaimana 

cara yang benar untuk mengucap 

syukur kepada Tuhan 

Saya sudah mendapatkan pendidikan 

agama dari orang tua sejak kecil 

Orang tua saya tidak pernah berbicara 

tentang masalah keagamaan kepada 

saya 



agama dari orang tua sejak kecil tentang masalah keagamaan kepada 

saya 

 

 

 

Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 

1.Dukungan Emosional 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Teman-teman selalu menemani saya 

yang sedang mengalami cobaan 

Saya tidak punya teman-teman yang 

dekat dengan saya 

Teman-teman sering bermain dirumah   

saya agar saya tidak kesepian 

Saat saya sakit teman-teman tidak 

pernah menjenguk saya 

Teman-teman perduli dengan kesulitan 

saya 

Keluh kesah saya dianggap angin lalu 

oleh teman-teman 

Disaat saya sakit, teman-teman 

menengok saya untuk memberi 

semangat supaya saya cepat sembuh 

Saya dijauhi dan dibenci oleh teman-

teman 

 

2.Dukungan Penghargaan 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Teman-teman menghargai pendapat 

saya 

Penampilan saya tidak pernah 

mendapat pujian dari teman-teman 

Saya mendapat penilaian yang baik dari 

teman-teman 

Saya sering dinilai bodoh oleh teman-

teman 

Banyak teman memuji penampilan saya Teman-teman menganggap pendapat 

saya tidak penting 

Teman-teman mengandalkan saya 

untuk menyelesaikan masalah 

Teman-teman tidak menghargai segala 

sesuatu yang saya lakukan 



untuk menyelesaikan masalah sesuatu yang saya lakukan 

 

3.Dukungan Instrumental 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Teman-teman sering memberikan 

tumpangan kepada saya yang sedang 

berjalan kaki 

Teman-teman enggan memberikan 

tumpangan kepada saya yang sedang 

berjalan kaki 

Teman-teman tidak pernah perhitungan 

dengan saya 

Teman-teman tidak mau meminjami 

buku pelajaran yang saya butuhkan 

Selama ini teman-teman sering 

membantu menyelesaikan pekerjaan 

rumah yang dibebankan guru kepada 

saya 

Selama ini teman-teman selalu 

perhitungkan (pelit) terhadap saya 

Teman-teman bersedia meminjami 

barang yang saya butuhkan 

Teman-teman tidak pernah mau 

meminjami saya barang karena takut 

tidak saya kembalikan 

 

 

4.Dukungan Informatif 

 

FAVORABLE UNFAVORABLE 

Teman-teman sering memberikan 

informasi kegiatan sekolah pada saya 

Teman-teman tidak pernah memberitau 

kepada saya mengenai perubahan 

jadwal studi 

Teman-teman saya banyak memberikan 

petunjuk yang saya butuhkan 

Jarang ada teman yang memberi 

masukan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah saya 

Teman-teman memberitau saya tentang 

mode-mode yang sedang trend 

Teman-teman enggan mencarikan 

informasi yang saya butuhkan 



Teman-teman bersedia memberi 

nasehat kepada saya bila saya meminta 

Apabila ada gosip atau kabar baru, 

teman-teman tidak pernah memberitau 

saya 
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