
Apakah Anda Mahasiswa Fak. Psikolgi Unika? Ya / Bukan  (Lingkari Salah Satu) 

Apakah Anda tinggal di rumah kos / kontrak? Ya / Tidak  (Lingkari Salah Satu) 

Apakah saat ini Anda memiliki pacar?  Ya / Tidak  (Lingkari Salah Satu) 
 

Dengan hormat, 

Disela-sela kesibukan Anda, saya minta kesediaan Anda untuk mengisi 

skala yang tersedia. Skala ini dibuat dalam rangka memenuhi kelengkapan dari 

penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Semua jawaban 

dan identitas Anda saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang Anda berikan 

hanya digunakan untuk penelitian. 

Hormat Saya, 
 
 

Septiara Prihatantrista 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Baca dan pahami baik-baik setiap 

pernyataan. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan-pernyataan 

tersebut sesuai dengan diri Anda, dengan cara memberi tanda silang (x) pada 

pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 

SS : Bila kondisi Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan. 

S : Bila kondisi Anda SESUAI dengan pernyataan. 

TS : Bila kondisi Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan. 

STS : Bila kondisi Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada 

jawaban yang dianggap salah, karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai 

dengan diri Anda 

 

 

#### Selamat Mengerjakan ####



SKALA KEKERASAN DALAM PACARAN 

 

A. Bentuk kekerasan fisik dalam KDP, seperti pemukulan, penyiksaan, 

penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran, dan perkosaan. 

Favorabel : 

1. Badan saya didorong pacar jika sedang bertengkar.       1 

2. Pacar saya menampar jika saya tidak menuruti kemauannya.         5 

3. Rambut saya ditarik oleh pacar jika saya membangkang.      9 

4. Saya dipukul oleh pacar jika saya menentangnya.       13 

5. Jika saya melakukan kesalahan, pacar saya mendorong kepala saya.       17 

6. Saya ditempeleng pacar ketika sedang bertengkar.     21 

7. Pacar saya mendorong saya jika saya mendebatnya.       25 

8. Tangan saya ditarik dengan keras oleh pacar jika saya tidak mau mengikuti 

keinginannya.       29 

 

Unfavorabel : 

1. Pacar saya mengalah jika saya menolak diajak berciuman.        2 

2. Meskipun pendapat saya berbeda dengan pacar, namun pacar saya tidak 

marah kepada saya dengan menjambak rambut saya.     6 

3. Pacar saya tidak menampar saya meski saya melakukan kesalahan 

kepadanya.    10 

4. Sekalipun saya membangkang perintah pacar, namun pacar saya tidak 

mencubit saya.     14 

5. Meskipun dalam kondisi bertengkar, pacar saya tidak main tangan kepada 

saya.       18 

6. Semarah-marahnya pacar kepada saya, ia tidak pernah melampiaskan 

dengan kekerasan fisik.       22 

7. Pacar saya tidak menyakiti badan saya meskipun saya mebuatnya cemburu.       

26 



8. Pacar saya sayang kepada saya dengan tidak melakukan kekerasan fisik.      

30 

 

B. Bentuk kekerasan psikologis dalam KDP, seperti pengkhianatan, ingkar janji 

atau penipuan, penyekapan, penelantaran, perselingkuhan, dan caci maki. 

Favorabel : 

1. Pacar saya membentak saya dengan alasan untuk mendidik.       3 

2. Pacar saya pernah berselingkuh dengan wanita lain.     7 

3. Meskipun sudah meminta maaf kepada pacar, saya tetap dimaki oleh pacar.      

11 

4. Seringkali pacar saya ingkar janji.       15 

5. Ketika pacar saya sedang kesal, ia melampiaskannya dengan memarahi 

saya.       19 

6. Pacar saya mengancam jika saya tidak mau menuruti perintahnya.          23 

7. Jika penampilan saya tidak disukai oleh pacar saya, ia menghina saya.         

27 

8. Pacar saya memaksa saya untuk memenuhi keinginannya.        31 

 

Unfavorabel : 

1. Pacar saya tidak pernah memaki saya meskipun saya melakukan kesalahan.     

4 

2. Pacar saya menghindari penggunaan kata-kata yang kasar dalam 

menyelesaikan masalah dengan saya.    8 

3. Pacar saya menepati janji yang diucapkannya kepada saya.      12 

4. Pacar saya mengkritik dengan bahasa yang halus sehingga tidak 

menyinggung perasaan saya.        16 

5. Pacar saya cukup perhatian kepada saya dengan tidak menelantarkan saya.       

20 



6. Meskipun saya melakukan tindakan bodoh atau konyol, pacar saya tidak 

mengolok saya.       24 

7. Pacar saya tidak menghianati saya dengan berkencan dengan wanita lain.    

28 

8. Sekalipun pacar saya marah kepada saya, ia tetap menyampaikan 

kemarahannya dengan nada suara yang tidak membentak.        32 

 

 

Bentuk 
Kekerasan 

dalam 
Pacaran 

Favourable Unfavourable Total 

Fisik 1,5,9,13,17,21,25,29 2,6,10,14,18,22,26,30 16 

Psikologis 3,7,11,15,19,23,27,31 4,8,12,16,20,24,28,32 16 

Total 16 16 32 

 



SKALA I 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Badan saya didorong pacar jika sedang bertengkar. SS S TS STS 

2 Pacar saya mengalah jika saya menolak diajak 
berciuman. SS S TS STS 

3 Pacar saya membentak saya dengan alasan untuk 
mendidik. SS S TS STS 

4 Pacar saya tidak pernah memaki saya meskipun 
saya melakukan kesalahan. SS S TS STS 

5 Pacar saya menampar jika saya tidak menuruti 
kemauannya. SS S TS STS 

6 
Meskipun pendapat saya berbeda dengan pacar, 
namun pacar saya tidak marah kepada saya dengan 
menjambak rambut saya. 

SS S TS STS 

7 Pacar saya pernah berselingkuh dengan wanita 
lain. SS S TS STS 

8 
Pacar saya menghindari penggunaan kata-kata 
yang kasar dalam menyelesaikan masalah dengan 
saya. 

SS S TS STS 

9 Rambut saya ditarik oleh pacar jika saya 
membangkang. SS S TS STS 

10 Pacar saya tidak menampar saya meski saya 
melakukan kesalahan kepadanya. SS S TS STS 

11 Meskipun sudah meminta maaf kepada pacar, saya 
tetap dimaki oleh pacar. SS S TS STS 

12 Pacar saya menepati janji yang diucapkannya 
kepada saya. SS S TS STS 

13 Saya dipukul oleh pacar jika saya menentangnya. SS S TS STS 

14 Sekalipun saya membangkang perintah pacar, 
namun pacar saya tidak mencubit saya. SS S TS STS 

15 Seringkali pacar saya ingkar janji. SS S TS STS 

16 Pacar saya mengkritik dengan bahasa yang halus 
sehingga tidak menyinggung perasaan saya. SS S TS STS 

17 Jika saya melakukan kesalahan, pacar saya 
mendorong kepala saya. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

18 Meskipun dalam kondisi bertengkar, pacar saya 
tidak main tangan kepada saya. SS S TS STS 

19 Ketika pacar saya sedang kesal, ia 
melampiaskannya dengan memarahi saya. SS S TS STS 

20 Pacar saya cukup perhatian kepada saya dengan 
tidak menelantarkan saya. SS S TS STS 

21 Saya ditempeleng pacar ketika sedang bertengkar. SS S TS STS 

22 Semarah-marahnya pacar kepada saya, ia tidak 
pernah melampiaskan dengan kekerasan fisik. SS S TS STS 

23 Pacar saya mengancam jika saya tidak mau 
menuruti perintahnya. SS S TS STS 

24 Meskipun saya melakukan tindakan bodoh atau 
konyol, pacar saya tidak mengolok saya. SS S TS STS 

25 Pacar saya mendorong saya jika saya 
mendebatnya. SS S TS STS 

26 Pacar saya tidak menyakiti badan saya meskipun 
saya mebuatnya cemburu. SS S TS STS 

27 Jika penampilan saya tidak disukai oleh pacar 
saya, ia menghina saya. SS S TS STS 

28 Pacar saya tidak menghianati saya dengan 
berkencan dengan wanita lain. SS S TS STS 

29 Tangan saya ditarik dengan keras oleh pacar jika 
saya tidak mau mengikuti keinginannya. SS S TS STS 

30 Pacar saya sayang kepada saya dengan tidak 
melakukan kekerasan fisik. SS S TS STS 

31 Pacar saya memaksa saya untuk memenuhi 
keinginannya. SS S TS STS 

32 
Sekalipun pacar saya marah kepada saya, ia tetap 
menyampaikan kemarahannya dengan nada suara 
yang tidak membentak. 

SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



SKALA ASERTIVITAS 

 

A. Mempertahankan hak-hak pribadi tanpa merugikan orang lain. 

Favorabel : 

1. Saya mengerti batas-batas yang menjadi hak saya sehingga tidak melukai 

orang lain.      1 

2. Ketika saya tidak setuju terhadap pendapat teman, saya akan mengatakan 

padanya secara halus.        11 

3. Saya mengungkapkan rasa gembira saya secara wajar di hadapan teman-

teman.       21 

4. Saya sanggup berkata ”tidak” pada hal yang bertentangan dengan nurani 

saya.        31 

 

Unfavorabel : 

1. Ketika teman mengajak bermain ke tempat hiburan malam seperti kafe, 

saya susah untuk menolaknya meskipun sebenarnya saya keberatan.        2 

2. Ketika sedang bergembira, saya merayakannya secara berlebih sehingga 

sering lupa dengan orang di sekeliling saya.       12 

3. Saya cenderung menuruti permintaan teman seperti membolos kuliah, 

sekalipun saya bimbang dengan permintaan tersebut.       22 

4. Ketika dipaksa teman, saya tidak sanggup menolaknya.        32 

 

B. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 

Favorabel : 

1. Saya tidak memaksakan diri melakukan hal-hal yang bertolakbelakang 

dengan prinsip saya.       3 

2. Saya mendengarkan keluhan teman yang sedang curhat.       13 

3. Saya memberi selamat kepada teman yang lulus ujian.      23 

4. Saya cukup bangga dengan diri saya.       33 



Unfavorabel : 

1. Saat bekerja kelompok, saya tidak mendengarkan pendapat teman.      4 

2. Saya tidak bersedia bekerja sama dengan teman yang jalan pikirnya 

berbeda.        14 

3. Meskipun mengalami kegagalan, saya tidak berlarut-larut menyalahkan 

diri.       24 

4. Saya tidak mencela diri karena kesalahan yang saya lakukan.       34 

 

C. Mengekspresikan perasaan positif dan negatif. 

Favorabel :  

1. Ketika bersedih, saya menangis secukupnya agar perasaan saya menjadi 

agak lega.        5 

2. Ketika sedang marah, saya melampiaskannya tanpa merugikan orang lain.       

15 

3. Saya suka berdendang ketika saya sedang gembira.       25 

4. Saya berteriak gembira ketika mendengar kabar yang menguntungkan bagi 

saya.      35 

 

Unfavorabel : 

1. Saya kurang berani menunjukkan kemarahan kepada teman karena saya 

takut mereka tidak mau berteman dengan saya lagi.        6 

2. Saya kurang dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada orang 

lain.          16 

3. Bila saya kesal, saya cenderung mendiamkan semua orang disekitar saya.       

26 

4. Ketika sesuatu terjadi pada saya, saya sering tidak tahu bagaimana suasana 

hati saya saat itu.      36 

 

 



D. Mau mendengarkan dan berbicara. 

Favorabel : 

1. Jika ada teman yang sedang berkeluh-kesah, saya mau mendengarnya.      7 

2. Saya bercerita kepada sahabat saat saya sedang jatuh cinta atau tertarik 

kepada seseorang.        17 

3. Saya mau membicarakan permasalahan yang sering dialami teman-teman.       

27 

4. Sekalipun pembicaraannya membosankan, namun saya tetap mendengarkan 

teman saat sedang berbicara.        37 

 

Unfavorabel : 

1. Saya cenderung diam saat mengobrol dengan teman yang tidak saya sukai.       

8 

2. Saya akan tetap diam jika tidak disapa lebih dahulu.         18 

3. Saya mengalihkan perhatian ketika ada teman yang akan berkeluh kesah.     

28 

4. Saya menghindar dari teman yang suka bercerita karena saya malas 

mendengarkannya.      38 

 

E. Percaya diri tapi tidak sombong. 

Favorabel : 

1. Saya merasa yakin dengan kemampuan yang saya miliki.         9 

2. Saya memiliki kualifikasi yang cukup untuk menyelesaikan studi saya, 

tetapi saya tidak mengatakannya kepada orang lain secara berlebih.     19 

3. Saya merasa disukai oleh teman-teman saya.      29 

4. Saya yakin dapat meraih prestasi akademik yang bagus.      39 

 

 

 



Unfavorabel : 

1. Saya meragukan kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah yang 

sulit.         10 

2. Saya tidak percaya dengan kemampuan saya.       20 

3. Saya kurang yakin dapat menyelesaikan studi dengan baik.      30 

4. Saya pesimis dengan masa depan saya.      40 

 
 
 
 

Ciri-ciri Asertivitas Favourable Unfavourable Total 

Mempertahankan hak-hak 
pribadi tanpa merugikan 
orang lain 

1,11,21,31 2,12,22,32 8 

Menghargai diri sendiri dan 
orang lain 3,13,23,33 4,14,24,34 8 

Mengekspresikan perasaan 
positif dan negatif 5,15,25,35 6,16,26,36 8 

Mau mendengarkan dan 
berbicara 7,17,27,37, 8,18,28,38 8 

Percaya diri tapi tidak 
sombong 9,19,29,39 10,20,30,40 8 

Total 20 20 40 
 



SKALA II 
 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Saya mengerti batas-batas yang menjadi hak saya 
sehingga tidak melukai orang lain. SS S TS STS 

2 
Ketika teman mengajak bermain ke tempat hiburan 
malam seperti kafe, saya susah untuk menolaknya 
meskipun sebenarnya saya keberatan. 

SS S TS STS 

3 Saya tidak memaksakan diri melakukan hal-hal 
yang bertolakbelakang dengan prinsip saya. SS S TS STS 

4 Saat bekerja kelompok, saya tidak mendengarkan 
pendapat teman. SS S TS STS 

5 Ketika bersedih, saya menangis secukupnya agar 
perasaan saya menjadi agak lega. SS S TS STS 

6 
Saya kurang berani menunjukkan kemarahan 
kepada teman karena saya takut mereka tidak mau 
berteman dengan saya lagi. 

SS S TS STS 

7 Jika ada teman yang sedang berkeluh-kesah, saya 
mau mendengarnya. SS S TS STS 

8 Saya cenderung diam saat mengobrol dengan 
teman yang tidak saya sukai. SS S TS STS 

9 Saya merasa yakin dengan kemampuan yang saya 
miliki. SS S TS STS 

10 Saya meragukan kemampuan saya dalam 
menyelesaikan masalah yang sulit. SS S TS STS 

11 Ketika saya tidak setuju terhadap pendapat teman, 
saya akan mengatakan padanya secara halus. SS S TS STS 

12 
Ketika sedang bergembira, saya merayakannya 
secara berlebih sehingga sering lupa dengan orang 
di sekeliling saya. 

SS S TS STS 

13 Saya mendengarkan keluhan teman yang sedang 
curhat. SS S TS STS 

14 Saya tidak bersedia bekerja sama dengan teman 
yang jalan pikirnya berbeda. SS S TS STS 

15 Ketika sedang marah, saya melampiaskannya 
tanpa merugikan orang lain. SS S TS STS 

16 Saya kurang dapat mengungkapkan apa yang saya 
rasakan kepada orang lain. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

17 Saya bercerita kepada sahabat saat saya sedang 
jatuh cinta atau tertarik kepada seseorang. SS S TS STS 

18 Saya akan tetap diam jika tidak disapa lebih 
dahulu. SS S TS STS 

19 

Saya memiliki kualifikasi yang cukup untuk 
menjadi menyelesaikan studi saya, tetapi saya 
tidak mengatakannya kepada orang lain secara 
berlebih. 

SS S TS STS 

20 Saya tidak percaya dengan kemampuan saya. SS S TS STS 

21 Saya mengungkapkan rasa gembira saya secara 
wajar di hadapan teman-teman. SS S TS STS 

22 
Saya cenderung menuruti permintaan teman 
seperti membolos kuliah, sekalipun saya bimbang 
dengan permintaan tersebut. 

SS S TS STS 

23 Saya memberi selamat kepada teman yang lulus 
ujian. SS S TS STS 

24 Meskipun mengalami kegagalan, saya tidak 
berlarut-larut menyalahkan diri. SS S TS STS 

25 Saya suka berdendang ketika saya sedang gembira. SS S TS STS 

26 Bila saya kesal, saya cenderung mendiamkan 
semua orang disekitar saya. SS S TS STS 

27 Saya mau membicarakan permasalahan yang 
sering dialami teman-teman. SS S TS STS 

28 Saya mengalihkan perhatian ketika ada teman yang 
akan berkeluh kesah. SS S TS STS 

29 Saya merasa disukai oleh teman-teman saya. SS S TS STS 

30 Saya kurang yakin dapat menyelesaikan studi 
dengan baik. SS S TS STS 

31 Saya sanggup berkata ”tidak” pada hal yang 
bertentangan dengan nurani saya. SS S TS STS 

32 Ketika dipaksa teman, saya tidak sanggup 
menolaknya. SS S TS STS 

33 Saya cukup bangga dengan diri saya. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

34 Saya tidak mencela diri karena kesalahan yang 
saya lakukan. SS S TS STS 

35 Saya berteriak gembira ketika mendengar kabar 
yang menguntungkan bagi saya. SS S TS STS 

36 Ketika sesuatu terjadi pada saya, saya sering tidak 
tahu bagaimana suasana hati saya saat itu. SS S TS STS 

37 
Sekalipun pembicaraannya membosankan, namun 
saya tetap mendengarkan teman saat sedang 
berbicara. 

SS S TS STS 

38 Saya menghindar dari teman yang suka bercerita 
karena saya malas mendengarkannya. SS S TS STS 

39 Saya yakin dapat meraih prestasi akademik yang 
bagus. SS S TS STS 

40 Saya pesimis dengan masa depan saya. SS S TS STS 

TERIMA KASIH 
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