
 

    

Skala Try Out 
IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 

Usia : ......... Tahun 

Jenis Kelamin : L / P * 

Pendidikan :  ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Memiliki Pacar : Ya / Tidak * 

Lama Pacaran : ......... Bulan 

Tanggal : ............................................................ 

*) Coret yang Tidak Perlu 

Tanda Tangan 

 
 
 
................................................. 
PETUNJUK CARA PENGERJAAN 
ψ Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 

cara memberi tanda √ pada pilihan jawaban yang ada. 
 
ψ Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda keliru, 

maka Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban 
tersebut dan Anda dapat memilih jawaban lain yang sesuai dengan 
keinginan Anda. 

  
ψ Cara pengisian Skala I dan Skala II sama 
 
ψ Kami mengharap Anda menjawab sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Semua jawaban yang Anda pilih adalah benar bila sesuai dengan 
keadaan Anda. Selain itu, hasil pekerjaan Anda akan Kami jamin 
kerahasiaannya. 

 
ψ Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dan jangan sampai ada yang 

terlewati. 
 
ψ Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 



 

    

SKALA I 

BERILAH TANDA √ PADA 
SS Jika anda merasa sangat sering melakukan perbuatan yang ada 

dalam pernyataan tersebut 
S  Jika anda merasa sering melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
J Jika anda merasa jarang melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
TP Jika anda merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
  

NO PERNYATAAN SS S J TP

1 Saya menyebut pacar saya orang yang bodoh     
2 Jika saya tidak suka dengan tindakan pacar, saya 

akan mengemukakannya dengan jelas tanpa 
disertai ancaman 

    

3 Pacar adalah milik pribadi saya.     
4 Saya memberi nama panggilan yang indah buat 

pacar 
    

5 Tanpa alasan jelas, saya memarahi pacar     
6 Saya senang pacar saya mengikuti banyak 

aktivitas  
    

7 Saya memaki pacar di depan umum     
8 Saya tetap bersikap tenang meskipun ada laporan 

negatif  tentang pacar saya dari teman 
    

9 Saya mengatur cara pacar berpakaian     
10 Setiap bertemu saya menyempatkan memberikan 

pujian pada pacar 
    

11 Saat bersama pacar emosi saya mudah berubah      
12 Saya mendukung pacar mengerjakan tugas 

kelompok, meskipun ada anggota yang memiliki 
jenis kelamin berbeda. 

    

13 Saya melontarkan kata-kata yang membuat pacar 
malu 

    

14 Saya tidak suka menyinggung masa lalu pacar     
15 Saya melarang pacar saya bergaul dengan teman-

temannya 
    



 

    

NO PERNYATAAN SS S J TP

16 Ketika bersama teman, saya membanggakan 
kelebihan pacar saya 

    

17 Saya menuntut pacar untuk melakukan keinginan 
saya  

    

18 Saya memberi kebebasan kepada pacar mengatur 
kegiatan pribadinya 

    

19 Saya berteriak kalau memanggil pacar     
20 Saya tersinggung ketika pacar memberi kritikan     
21 Saya mengancam akan memutuskan apabila 

pacar tidak patuh dengan aturan yang saya buat 
untuknya  

    

22 Saya melakukan surprise sebagai bentuk 
perhatian pada pacar 

    

23 Saya mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah 
pacar lakukan 

    

24 Saya tidak curiga ketika pacar melakukan aktivitas 
tanpa saya 

    

 
 

 



 

    

 

SKALA II 

BERILAH TANDA √ PADA 
SS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sangat sesuai dengan 

diri anda 
S Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sesuai dengan diri anda 

TS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada tidak sesuai dengan diri 
anda 

STS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sangat tidak sesuai 

dengan diri anda 
  

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya memiliki fisik bagus     
2 Saya bosan dengan hari-hari yang saya lalui     
3 Teman-teman mendatangi saya saat mengalami 

kesulitan 
    

4 Tubuh saya kurang proposional     
5 Saya menerima keadaan saya apa adanya     
6 Saya merasa tidak berguna     
7 Saya orang yang ramah     
8 Saya berpikir “andaikan saya mempunyai keluarga 

yang kaya maka saya akan bahagia” 
    

9 Saya dapat mengambil keputusan tanpa banyak 
kesulitan 

    

10 Saya orang yang canggung     
11 Saya senang dengan teman-teman yang saya 

miliki 
    

12 Dibandingkan oleh orang lain, saya merasa tidak 
memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan 

    

13 Saya pintar     
14 Saya menderita dengan kondisi saya saat ini     
15 Saya sering dimintai pertimbangan oleh teman-

teman 
    

16 Saya bukan orang kaya     
17 Saya bahagia dengan keluarga saya      
18 Saya kurang pantas untuk tampil di depan umum     



 

    

NO PERNYATAAN SS S TS STS

19 Saya percaya diri     
20 Saya suka mengeluh dengan kekurangan saya       
21 Saya bangga mampu menyelesaikan masalah 

tanpa bantuan orang lain 
    

22 Saya pemalu     
23 Saya menikmati aktivitas saya      
24 Kehadiran saya tidak memiliki arti penting bagi 

orang lain 
    

 



 

    

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50236 
 
 

Kepada  

Yth. Rekan-rekan mahasiswa 

Semarang 

 

Dengan hormat, 

 

Saya, Dian Vitania A, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Sogijapranata Semarang, saat ini sedang menyusun skripsi dan 

mengharapkan bantuan Saudara/Saudari untuk mengisi skala penelitian yang 

saya sertakan berikut ini. 

 

Jawaban-jawaban yang Saudara/Saudari berikan sangat berguna bagi saya 

dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya mengharapkan saudara 

memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang Saudara/Saudari rasakan. 

Lebih lanjut, Semua jawaban yang Saudara/Saudari akan terjaga 

kerahasiaannya, sehingga Saudara/Saudari tidak perlu mencantumkan nama.  

 

Sebelumnya, atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak 

terima kasih. 

 

Semarang, Januari 2008 

 

 

Dian Vitania A 
NIM. 03.40.0243 
  
 



 

    

Skala Penelitian 
IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 

Usia : ......... Tahun 

Jenis Kelamin : L / P * 

Pendidikan :  ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Memiliki Pacar : Ya / Tidak * 

Lama Pacaran : ......... Bulan 

Tanggal : ............................................................ 

*) Coret yang Tidak Perlu 

Tanda Tangan 

 
 
 
................................................. 
PETUNJUK CARA PENGERJAAN 
ψ Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 

cara memberi tanda √ pada pilihan jawaban yang ada. 
 
ψ Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda keliru, 

maka Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban 
tersebut dan Anda dapat memilih jawaban lain yang sesuai dengan 
keinginan Anda. 

  
ψ Cara pengisian Skala I dan Skala II sama 
 
ψ Kami mengharap Anda menjawab sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Semua jawaban yang Anda pilih adalah benar bila sesuai dengan 
keadaan Anda. Selain itu, hasil pekerjaan Anda akan Kami jamin 
kerahasiaannya. 

 
ψ Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dan jangan sampai ada yang 

terlewati. 
 
ψ Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 



 

    

SKALA I 

BERILAH TANDA √ PADA 
SS Jika anda merasa sangat sering melakukan perbuatan yang ada 

dalam pernyataan tersebut 
S  Jika anda merasa sering melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
J Jika anda merasa jarang melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
TP Jika anda merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang ada dalam 

pernyataan tersebut 
  

NO PERNYATAAN SS S J TP

1 Saya menyebut pacar saya orang yang bodoh     
2 Jika saya tidak suka dengan tindakan pacar, saya 

akan mengemukakannya dengan jelas tanpa 
disertai ancaman 

    

3 Pacar adalah milik pribadi saya.     
4 Saya memberi nama panggilan yang indah buat 

pacar 
    

5 Tanpa alasan jelas, saya memarahi pacar     
6 Saya senang pacar saya mengikuti banyak 

aktivitas  
    

7 Saya memaki pacar di depan umum     
8 Saya tetap bersikap tenang meskipun ada laporan 

negatif  tentang pacar saya dari teman 
    

9 Saya mengatur cara pacar berpakaian     
10 Saya mendukung pacar mengerjakan tugas 

kelompok, meskipun ada anggota yang memiliki 
jenis kelamin berbeda. 

    

11 Saya melontarkan kata-kata yang membuat pacar 
malu 

    

12 Saya tidak suka menyinggung masa lalu pacar     
13 Saya melarang pacar saya bergaul dengan teman-

temannya  
    

14 Saya menuntut pacar untuk melakukan keinginan 
saya 

    

15 Saya berteriak kalau memanggil pacar     



 

    

NO PERNYATAAN SS S J TP

16 Saya mengancam akan memutuskan apabila 
pacar tidak patuh dengan aturan yang saya buat 
untuknya  

    

17 Saya melakukan surprise sebagai bentuk 
perhatian pada pacar 

    

18 Saya mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah 
pacar lakukan 

    

19 Saya tidak curiga ketika pacar melakukan aktivitas 
tanpa saya 

    

 

SKALA II 

BERILAH TANDA √ PADA 
SS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sangat sesuai dengan 

diri anda 
S Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sesuai dengan diri anda 

TS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada tidak sesuai dengan diri 
anda 

STS Jika anda merasa bahwa pernyataan yang ada sangat tidak sesuai 
dengan diri anda 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya memiliki fisik bagus     
2 Teman-teman mendatangi saya saat mengalami 

kesulitan 
    

3 Tubuh saya kurang proposional     
4 Saya menerima keadaan saya apa adanya     
5 Saya merasa tidak berguna     
6 Saya orang yang ramah     
7 Saya berpikir “andaikan saya mempunyai keluarga 

yang kaya maka saya akan bahagia” 
    

8 Saya dapat mengambil keputusan tanpa banyak 
kesulitan 

    

9 Saya orang yang canggung     
10 Saya senang dengan teman-teman yang saya 

miliki 
    



 

    

NO PERNYATAAN SS S TS STS

11 Dibandingkan oleh orang lain, saya merasa tidak 
memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan 

    

12 Saya menderita dengan kondisi saya saat ini     
13 Saya sering dimintai pertimbangan oleh teman-

teman 
    

14 Saya bahagia dengan keluarga saya      
15 Saya kurang pantas untuk tampil di depan umum     
16 Saya percaya diri     
17 Saya suka mengeluh dengan kekurangan saya       
18 Saya bangga mampu menyelesaikan masalah 

tanpa bantuan orang lain 
    

19 Saya pemalu     
20 Saya menikmati aktivitas saya      

 



 

    

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50236 
 
 

Kepada  

Yth. Rekan-rekan mahasiswa 

Semarang 

 

Dengan hormat, 

 

Saya, Dian Vitania A, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Sogijapranata Semarang, saat ini sedang menyusun skripsi dan 

mengharapkan bantuan Saudara/Saudari untuk mengisi skala penelitian yang 

saya sertakan berikut ini. 

 

Jawaban-jawaban yang Saudara/Saudari berikan sangat berguna bagi saya 

dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya mengharapkan saudara 

memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang Saudara/Saudari rasakan. 

Lebih lanjut, Semua jawaban yang Saudara/Saudari akan terjaga 

kerahasiaannya, sehingga Saudara/Saudari tidak perlu mencantumkan nama.  

 

Sebelumnya, atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak 

terima kasih. 

 

Semarang, Januari 2008 

 

 

Dian Vitania A 
NIM. 03.40.0243 
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