
65 

 

No : 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

1. Sebelum menjawab pernyataan, bacalah secara teliti 

2. Pada lembar – lembar berikut terdapat pernyataan yang membutuhkan 

tanggapan Anda. Pilihlah salah satu tanggapan yang Anda anggap paling 

sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Tanggapilah semua pernyataan 

ini menurut pendapat Anda sendiri dan jangan terpengaruh oleh 

pendapat orang lain. 

3. Skala ini BUKAN suatu tes, jadi tidak ada penilaian benar atau salah. 

Semua tanggapan ini baik dan benar apabila Anda telah menjawab 

sesuai dengan keadaan Anda sekarang. 

4. Pilih salah satu dari 4 kemungkinan jawaban yang tersedia dengan cara 

memberi tanda silang (X). 

a. SS = Sangat Sering 

b. SR = Sering 

c. JR = Jarang 

d. TP = Tidak Pernah 

5. Jika Anda ingin membetulkan jawaban, coretlah jawaban yang salah 

kemudian berikan tanda (X) pada jawaban yang benar. 

6. Isilah identitas Anda sebelum mengerjakan. 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan dan Terima Kasih Atas 

Kerjasamanya 
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Usia :   

Etnik : 

Pendidikan Terakhir : 

 

PILIHAN No PERNYATAAN 

 SS SR JR TP 

1. Sewaktu saya marah, saya dengan mudah 

mengungkapkan dengan kata - kata 

    

2. Ketika pendapat saya benar, saya berani 

berargumentasi 

    

3. Saya dapat memulai pembicaraan terlebih 

dahulu dengan orang lain tanpa merasa 

ragu - ragu 

    

4. Saya sulit menyatakan perasaan suka saya 

pada seseorang yang saya sukai 

    

5. Saya tidak berani berterus terang pada 

orang lain mengenai sikapnya yang 

merugikan saya 

    

6. Saya merasa takut apabila harus bertanya 

pada seseorang yang belum saya kenal 

secara dekat 

    

7. Saya selalu mengungkapkan perasaan 

suka atau tidak suka secara spontan 

terhadap segala sesuatu yang saya jumpai 

    

8. Saya berterus terang bila saya lelah dan 

ingin beristirahat pada saat teman 

mengajak berjalan - jalan 
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9. Saya berterus terang pada seseorang 

tentang apa yang saya kehendaki darinya 

    

10. Saya lebih suka memendam perasaan 

kecewa daripada menyatakan secara 

langsung 

    

11. Saya tidak berani menegur seseorang yang 

berbuat kesalahan terhadap saya 

    

12. Saya tidak tahu apa yang harus saya 

katakan untuk mengawali suatu 

pembicaraan dengan orang – orang yang 

baru saya kenal 

    

13. Sewaktu orang lain memuji kemampuan 

saya, saya menunjukkan rasa senang 

secara langsung 

    

14. Ketika ada orang yang meminta saya 

melakukan sesuatu yang tidak ingin saya 

lakukan, saya menolak tanpa perasaan 

bersalah  

    

15. Saya tidak mengalami kesulitan untuk 

mengawali pembicaraan dengan orang lain 

meski saya belum mengenalnya 

    

16. Saya lebih sering mengungkapkan 

kemarahan saya di belakang orang lain 

daripada menyatakan secara langsung 

    

17. Saya merasa tidak enak untuk meminta 

kembali milik saya yang dipinjam teman 
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18. Saya mengalami kesulitan untuk 

mengatakan “tidak” pada permintaan 

teman atau saudara yang sebenarnya 

bertentangan dengan keinginan saya 

    

19. Saya lebih suka menyatakan perasaan saya 

secara langsung daripada memendamnya 

    

20. Saya akan langsung menegur orang yang 

telah mengganggu atau menyinggung 

perasaan saya 

    

21. Saya dapat bergaul dengan semua teman 

tanpa merasa canggung 

    

22. Saya takut saat ingin menyampaikan 

pendapat yang saya anggap benar 

    

23. Saya mengalah dalam berbagai hal     

24. Saya merasa sulit berbicara di depan orang 

banyak 

    

25. Saya dapat berterus terang pada seseorang 

tentang apa yang tidak saya sukai darinya 

tanpa menyinggung perasaannya 

    

26. Saya dapat dengan tegas meminta kembali 

barang yang saya yang dipinjam teman 

atau saudara 

    

27. Ketika saya berada dalam kesulitan, saya 

dapat meminta bantuan orang lain tnpa 

merasa sungkan 

    

28. Saya merasa sulit untuk mengekspresikan 

perasaan secara terbuka dan jujur 
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29. Saya merasa tidak enak untuk menolak 

permintaan teman atau saudara untuk 

meminjam benda milik saya 

    

30. Menemui orang baru dalam situasi sosial 

adalah sesuatu yang sulit saya lakukan 

    

31. Bila terjadi perselisihan, saya lebih suka 

menyelesaikannya secara terbuka 

    

32. Saya dapat menyatakan pendapat secara 

jujur dan percaya diri 

    

33. Saya merasa nyaman berbicara di depan 

umum 

    

34. Saya lebih suka merendah ketika orang 

lain memuji saya 

    

35. Saya mementingkan kebutuhan orang lain 

dan mengabaikan kebutuhan saya 

    

36. Saya lebih banyak mengalihkan 

pandangan mata dari lawan bicara saya 
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PILIHAN No PERNYATAAN 

 SS SR JR TP 

1. Orangtua membiasakan saya untuk 

mendiskusikan keputusan yang akan saya 

buat 

    

2. Sebelum menetapkan peraturan orangtua 

selalu mengajak saya berdiskusi terlebih 

dahulu 

    

3. Orangtua mendukung kegiatan yang saya 

pilih 

    

4. Orangtua mengijinkan saya untuk 

memberi pendapat dalam setiap masalah 

yang terjadi dalam keluarga 

    

5. Orangtua mampu memahami perasaan 

saya 

    

6. Orangtua tidak mengijinkan saya 

mengambil keputusan sendiri          

    

7. Orangtua tidak peduli jika saya bertindak 

semaunya 

    

8. Orangtua menyuruh saya untuk mengikuti 

kegiatan yang mereka pilih untuk saya 

meskipun saya tidak menyukai kegiatan 

tersebut 

    

9. Orangtua tidak mengijinkan saya untuk 

memberi pendapat dalam setiap masalah 

yang terjadi dalam keluarga 
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10. Orangtua tidak peduli saat saya sedang 

sedih 

    

11. Jika saya sedih orangtua akan menghibur 

saya 

    

12. Saya dapat menceritakan masalah yang 

saya hadapi kepada orangtua 

    

13. Orangtua mendukung saya untuk 

mengembangkan kemampuan yang saya 

miliki 

    

14. Orangtua selalu memberi penjelasan 

tentang peraturan yang mereka buat 

    

15. Orangtua mengijinkan saya untuk 

mengambil keputusan sendiri 

    

16. Orangtua memaksakan keputusan yang 

mereka buat untuk saya 

    

17. Orangtua tidak memberi penjelasan 

tentang peraturan yang mereka buat 

    

18. Orangtua tidak mendukung saya dalam 

mengembangkan kemampuan yang saya 

miliki 

    

19. Saya tidak berani untuk mengutarakan 

pendapat saya pada orangtua 

    

20. Orangtua saya tidak memahami perasaan 

saya 

    

21. Saat saya sedang bahagia, orangtua saya 

juga ikut merasa bahagia 

 

    



72 

 

22. Saya dapat bercerita tentang apa saja 

kepada orangtua 

    

23. Orangtua tidak memaksa saya untuk 

mengikuti kegiatan yang mereka pilih 

untuk saya apabila saya tidak menyukai 

kegiatan tersebut 

    

24. Orangtua menegur saya apabila saya 

berbuat salah 

    

25. Orangtua mengijinkan saya untuk 

melakukan kegiatan yang saya sukai 

    

26. Orangtua tidak peduli dengan keputusan 

yang saya buat 

    

27. Saya merasa terkekang dengan peraturan – 

peraturan yang dibuat oleh orangtua 

    

28. Orangtua tidak mengetahui kegiatan yang 

saya lakukan di luar rumah 

    

29. Apabila saya berbuat salah orangtua akan 

langsung menghukum saya tanpa memberi 

kesempatan pada saya untuk memberi 

penjelasan 

    

30. Orangtua tidak peduli dengan kebahagiaan 

saya 

    

 

 

  ***TERIMA KASIH*** 
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