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SKALA PENELITIAN 

1. SKALA KONSEP DIRI 

2. SKALA KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL 
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NOMOR URUT : 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

 

1. Bacalah pernyatan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian anda diminta 
untuk menjawab sesuai dengan perasaan, pemikiran dan keadaan anda saat ini. 

2. Daftar isian ini bukan merupakan tes. Tidak ada jawaban benar ataupun salah. 
Jawaban anda merupakan informasi yang sangat membantu dalam penelitian 
ini, untuk itu peneliti mengharapkan anda menjawab dengan jujur. 

3. Dalam setiap pernyataan tersedia empat pilihan jawaban untuk masing-masing 
skala. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda, dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia. Adapun pilihan jawaban yang 
tersedia adalah : 

SS :  Apabila pernyataan Sangat Sesuai dengan keadaan Anda 

S :  Apabila pernyataan Sesuai dengan keadaan Anda 

TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan keadaan Anda 

STS : Apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan Anda 

4. Jika anda salah dalam menjawab, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 
yang salah kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban lain yang sesuai 
dengan keadaan Anda. 

Contoh :  S SS TS STS 

5. Periksalah kembali apakah anda telah mmenjawab semua pernyataan tersebut 
dengan lengkap. 

6. Atas kesediaan, kerjasama dan bantuan anda, peneliti mengucapkan terima 
kasih. 
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SKALA KONSEP DIRI 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. 
Saya merasa percaya diri 
dengan warna kulit yang saya 
miliki. 

    

2. Saya tidak mudah putus asa 
dalam menghadapi masalah.     

3. 
Saya orang yang mudah bergaul 
dengan teman yang berlainan 
suku. 

    

4. Saya merasa orang lain tidak 
menyukai saya.     

5. 
Saya mempertanggungjawabkan 
setiap perbuatan yang saya 
lakukan. 

    

6. Saya cenderung malas meng-
ikuti kegiatan-kegiatan sosial.     

7. Saya adalah pribadi yang ramah 
dan bersahabat.     

8. Saya mempunyai tubuh yang 
lemah.     

9. Saya percaya diri dengan 
rambut keriting saya.     

10. 
Saya tidak nyaman untuk 
bercerita dengan teman-teman 
saya yang berlainan suku. 

    

11. Saya memiliki banyak teman 
yang berlainan suku.     

12. 
Saya merasa apa yang saya 
lakukan sering dipandang 
negatif oleh masyarakat sekitar. 

    

13. 
Tingkah laku saya sesuai 
dengan norma-norma yang 
berlaku. 

    

14. Saya pemilih dalam berteman.     
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15. Kegagalan tidak membuat saya 
putus asa.     

16. Saya tidak menyukai bentuk 
tubuh saya.     

17. Saya bangga dengan bentuk 
tubuh saya.     

18. Saya mudah tersinggung.     

19. Saya aktif mengikuti kegiatan-
kegiatan yang ada di kampus.     

20. Saya tidak peduli dengan teman 
yang terkena musibah.     

21. 

Dalam melakukan suatu 
pekerjaan, saya tidak pernah 
menyerah sebelum berusaha 
terlebih dahulu. 

    

22. 
Saya sering mengalami 
kesulitan untuk memulai 
pembicaraan dengan orang lain. 

    

23. 
Saya merasa nyaman bergaul 
dengan teman-teman sekalipun 
berbeda suku dengan saya. 

    

24. Saya tidak nyaman dengan  
warna kulit  saya.     
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SKALA KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. 
Saya percaya bisa berbicara 
lancar dengan teman yang 
berbeda suku. 

    

2. 
Saya tidak peduli dengan apa 
yang disampaikan oleh orang 
lain. 

    

3. Saya menerima kritik dari 
orang lain.     

4. Saya kurang tertarik berbicara 
dengan orang lain.     

5. 
Saya akan langsung meminta 
maaf, jika saya melakukan 
kesalahan. 

    

6. 
Saya kurang lancar jika 
berbicara dengan orang yang 
berbeda suku. 

    

7. 
Saya percaya jika saya mampu 
berdiskusi dengan teman yang 
berbeda suku. 

    

8. Saya tidak langsung percaya 
dengan pendapat orang lain.     

9. Saya mau menerima informasi 
yang diberikan orang lain.     

10. 
Saya tidak suka orang lain 
berkomentar tentang masalah 
saya. 

    

11. 
Saya senang bercerita tentang 
Papua dengan teman-teman 
saya 

    

12. Saya cenderung menutupi 
kesalahan yang saya perbuat.     

13. 
Saya membutuhkan pendapat 
orang lain dalam menghadapi 
masalah saya. 
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14. Saya tidak akan menceritakan 
masalah saya pada orang lain.     

15. 
Saya dipercaya sebagai orang 
yang mampu menerima 
curhat. 

    

16. 
Saya tidak percaya bahwa 
orang lain mengerti apa yang 
saya katakan. 

    

17. Saya akan mengatakan apa 
adanya pada orang lain.     

18. 

Saya cenderung tidak banyak 
berkomentar terhadap per-
masalahan yang dialami orang 
lain. 

    

19. 
Saya suka berdiskusi tentang 
banyak hal bersama dengan 
orang lain. 

    

20. Saya malas mendengarkan 
cerita orang lain.     

21. 
Saya yakin semua orang 
memahami apa yang saya 
katakan. 

    

22. 
Saya kurang percaya men-
ceritakan masalah saya pada 
orang lain. 

    

23. 
Saya mudah memahami 
permasalahan-permasalahan 
orang lain. 

    

24. Saya tidak suka dengan 
kritikan orang lain.     
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