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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas pada lembar yang telah disediakan 

2. Bacalah pernyataan dengan teliti sebelum anda menjawab 

3. Berilah tanda ( X ) pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan pilihan jawaban 

sebagai berikut : 

SS = Sangat Sesuai 

S = Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat Tidak Sesuai 

4. Mohon semua pernyataan diisi dan usahakan jangan sampai ada yang terlewati 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA I 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS

1 Menggunakan facebook yang sedang trend saat ini 

merupakan kebutuhan bagi saya 

    

2 Saya tidak tertarik menggunakan facebook karena bagi 

saya tidak perlu 

    

3 Menggunakan facebook untuk menambah teman 

sebanyak-banyaknya adalah tujuan saya 

    

4 Saya kurang berminat menggunakan facebook karena 

facebook merupakan kebohongan saja 

    

5 Saya terdorong membuat facebook karena dukungan dari 

teman-teman saya 

    

6 Saya tidak berminat menggunakan facebook walaupun 

dianggap gaptek oleh teman-teman saya 

    

7 Menggunaakan facebook untuk menambah teman 

merupakan kebutuhan saya.  

    

8 Meskipun teman saya mendorong saya untuk 

menggunakan facebook tetapi saya tidak berminat 

menggunakannya 

    

9 Agar informasi saya semakin banyak membuat saya akan 

terus menggunakan facebook 

    

10 Saya lebih menyukai berkomunikasi secara langsung 

daripada menggunakan facebook 

    

11 Saya tertarik menggunakan facebook di warnet atau HP 

meskipun harus mengurangi uang jajan saya 

    

12 Saya tidak tergoda menggunakan facebook walaupun 

untuk menambah banyak teman 

    

13 Dengan menggunakan facebook saya menjadi lebih 

percaya diri dengan kekurangan fisik saya 

    



14 Saya tidak terdorong menggunakan facebook karena 

menghabiskan waktu berjam-jam 

    

15 Saya menggunakan facebook karena mengikuti 

perkembangan jaman 

    

16 Tanpa facebook saya bisa tampil percaya diri     

17 Saya menggunakan facebook karena takut dianggap kuno     

18 Saya kurang tertarik menggunakan facebook karena 

kadang-kadang informasi yang diberikan tidak nyata 

    

19 Saya menggunakan facebook untuk menutupi kekurangan 

psikologis saya 

    

20 Saya tidak tertarik menggunakan facebook karena tidak 

jelas manfaatnya 

    

21 Saya menggunakan facebook agar tetap eksis di kalangan 

teman-teman saya 

    

22 Saya tidak butuh facebook untuk saat ini     

23 Saya tertarik menggunakan facebook dengan meluangkan 

waktu yang kosong 

    

24 Tanpa facebook saya tetap mempunyai banyak teman     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA II 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya memahami perasaan orang lain ketika sedang sedih     

2 Jika teman saya bersedih lebih baik saya menghindar     

3 Saya akan berbuat sebaik mungkin     

4 Jika diminta bantuan teman saya akan menolak dengan 

berbagai alasan 

    

5 Saya tidak suka jika ada teman yang tidak sependapat 

dengan saya 

    

6 Saya dapat merasakan perasaan orang lain yang sedang 

mengalami musibah 

    

7 Saya jarang berkata jujur tentang keadaan saya kepada 

teman saya 

    

8 Saya akan memberikan pujian kepada orang lain karena 

keberhasilan yang diperoleh 

    

9 Saya berusaha bersikap baik kepada orang lain yang 

berbeda pendapat dengan saya 

    

10 Saya sering manganggap cengeng pada orang yang 

menceritakan masalahnya sambil menangis 

    

11 Saya tidak merasa kesulitan untuk bersikap terbuka pada 

orang lain 

    

12 Saya malas memuji orang lain sebab itu hanya akan 

membuat besar kepala saja 

    

13 Jika teman saya curhat saya merasa tidak tertarik     

14 Saya akan memberi bantuan teman yang sedang 

mengalami kesusahan 

    

15 Tidak mudah bagi saya untuk mempercayai orang lain     

16 Saya  menyapa teman jika bertemu dengan teman     

17 Saya  memberi perhatian kepada orang lain sehingga 

mereka merasa nyaman bergaul dengan saya 

    



18 Saya sering merasa iri kepada orang lain yang lebih 

beruntung daripada saya 

    

19 Saya percaya dengan semua yang dikatakan teman saya     

20 Saya tidak suka berteman dengan orang yang 

pemikirannnya berbeda dengan saya 

    

21 Saya merasa usaha untuk mengenali perasaan orang lain 

hanya membuang waktu saja 

    

22 Saya akan ikut menangis jika melihat teman saya curhat 

sambil menangis 

    

23 Saya kurang suka curhat dengan teman saya sendiri     

24 Saya berusaha menaati peraturan yang berlaku dalam 

kelompok saya 

    

25 Saya peduli terhadap status facebook teman saya yang 

sedang bermasalah 

    

26 Saya sering merasa tidak nyaman bila ada teman  yang 

menceritakan masalahnya kepada saya 

    

27 Saya mempercayai teman saya sebagai tempat 

mendengarkan keluh kesah saya 

    

28 Saya tidak suka memberikan kejutan ulang tahun bagi 

teman saya 

    

29 Saya tidak peduli dengan apa yang menimpa orang lain     

30 Saya ikut bahagia jika melihat teman saya bahagia     

31 Dalam mengambil keputusan saya akan meminta bantuan 

teman 

    

32 Setiap tahun saya sering memberikan kejutan bagi teman 

saya yang ulang tahun 

    

 

 

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA 
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