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Usia  :  

Lama tinggal di panti asuhan :  

Tanggal pengisian :  

 

PETUNJUK PANGISIAN SKALA 

1. Skala ini terdiri dari dua macam, yaitu skala I dan skala II 

2. Tuliskan terlebih dahulu identitas anda. 

3. Masing-masing skala terdiri dari sejumlah kalimat yang menyangkut 

kehidupan anda sehari-hari baik di panti asuhan maupun di sekolah. 

Anda diminta untuk memilih salah satu dari empat pilihan jawaban, 

sebagai berikut : 

SS : Bila penyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan diri anda 

S : Bila penyataan tersebut SESUAI dengan diri anda 

TS : Bila penyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri anda 

STS : Bila penyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri 

anda 

4. Cara menjawab dengan memberi tanda silang ( x ) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan jawaban anda. 

5. Apabila ingin mengganti jawaban, maka pada jawaban yang pertaman 

diberi tanda sama dengan ( = ) kemudian pilih jawaban yang lain. 

SS  S  TS   STS 

SS  S  TS   STS  
6. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan diri anda 

sendiri. Jawaban yang diberikan semuanya adalah benar sejauh hal itu 

sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 

7. Tidak perlu terburu-buru, pastikan semua nomor telah terselesaikan. 

 

 SELAMAT MENGERJAKAN 
dan 

 TERIMA KASIH 
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S K A L A  I 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya percaya teman-teman bisa menyimpan 

rahasia pribadi saya. 
SS S TS STS 

2. Ide-ide saya ialah yang terbaik dan pasti saya 
pertahankan. 

SS S TS STS 

3. Jika ada teman yang sedang mengalami 
masalah, saya akan memberika semangat agar 
jangan putus asa. 

SS S TS STS 

4. Jika saya sedang berselisih dengan teman saya, 
saya akan berusaha mencari jalan keluar yang 
terbaik untuk menyelesaikannya. 

SS S TS STS 

5. Saya tidak yakin dengan ketuluasan orang lain 
dalam membantu saya. 

SS S TS STS 

6. Ketika saya bersalah, saya tidak takut untuk 
mengakuinya dan meminta maaf. 

SS S TS STS 

7. Saya dapat memahami kesulitan yang dialami 
oleh teman-teman saya. 

SS S TS STS 

8. Saya tidak suka kalau ada teman yang tidak 
sependapat dengan saya. 

SS S TS STS 

9. Saya jarang berbasa-basi sekedar untuk 
menanyakan kabar teman. 

SS S TS STS 

10. Saya percaya orang lain dapat diajak 
bekerjasama dengan baik. 

SS S TS STS 

11. Saya membiarkan konflik dengan teman 
berlarut karena saya tidak tahu apa yang harus 
saya lakukan. 

SS S TS STS 

12. Saya tidak mudah marah ketika ada orang lain 
yang mengkritik saya. 

SS S TS STS 

13. Saya berusaha berpikir positif jika saya sedang 
menghadapi masalah agar mudah dalam 
mencari jalan keluar. 

SS S TS STS 

14. Saya mempunyai banyak teman yang bisa saya 
ajak berkeluh kesah. 

SS S TS STS 

15. Saya akan menghindari orang yang sedang 
mengalami masalah atau kegagalan. 

SS S TS STS 

16. Teman-teman saya meminta masukan dari 
saya tentang masalah yang sedang dialaminya. 

SS S TS STS 

17. Saya takut berhadapan langsung dengan teman 
yang menyakiti saya. 

SS S TS STS 
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18. Saya tidak mudah percaya kepada orang lain 
meskipun mereka bersikap baik kepada saya.   

SS S TS STS 

19. Mendengarkan keluhan-keluhan dari teman 
menjadikan sebuah beban bagi diri saya. 

SS S TS STS 

20. Saya memaafkan orang lain yang bersalah dan 
meminta maaf kepada saya. 

SS S TS STS 

21. Saya akan menghindari bila bertemu dengan 
teman yang punya masalah dengan saya. 

SS S TS STS 

22. Saya biasa mendengarkan keluhan-keluhan 
teman-teman saya dan sama-sama mencari 
solusinya. 

SS S TS STS 

23. Saya mudah merasa curiga dengan kebaikan 
teman-teman saya. 

SS S TS STS 

24. Saya tidak segan menerima pendapat orang 
lain apabila pendapat itu memberikan sesuatu 
yang lebih baik untuk saya. 

SS S TS STS 

25. Jika ada teman marah kepada saya, saya akan 
berusaha tenang sampai saya mendapatkan 
informasi tentang penyebabnya. 

SS S TS STS 

26. Saya suka berprasangka buruk kepada orang 
lain. 

SS S TS STS 

27. Saya hanya berteman dengan orang yang seide 
dengan saya. 

SS S TS STS 

28. Saya tidak suka jika ada yang meminta 
pertolongan dari saya. 

SS S TS STS 

29. Saya mempunyai teman-teman yang bisa saya 
andalkan jika saya butuh bantuan. 

SS S TS STS 

30. Saya tidak akan memberikan toleransi kepada 
siapapun yang bersalah kepada saya. 

SS S TS STS 

31. Saya merasa cemas apabila terjadi masalah 
dengan teman. 

SS S TS STS 

32. Saya tidak mudah terpancing untuk membalas 
ketika ada teman memukul saya tanpa alasan 
yang jelas. 

SS S TS STS 
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S K A L A  II 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mudah menyesuaikan diri di lingkungan 

baru. 
SS S TS STS 

2. Saya lebih suka bermain daripada membaca 
buku di kamar. 

SS S TS STS 

3. Saya merupakan orang yang sangat hati-hati 
jika ingin melakukan segala hal. 

SS S TS STS 

4. Saya lebih suka berbaur dengan teman-teman 
lain daripada berdiam seorang diri. 

SS S TS STS 

5. Jika ada yang menantang saya untuk berkelahi, 
saya akan langsung marah dan menghajarnya. 

SS S TS STS 

6. Dalam mencari teman saya sangat pemilih. SS S TS STS 
7. Saya tidak berani melakukan segala sesuatu 

yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. 
SS S TS STS 

8. Bila saya tidak suka dengan sesuatu hal maka 
saya akan berusaha berterus terang. 

SS S TS STS 

9. Saya senang mengikuti berbagai macam 
kegiatan yang diadakan di sekolah. 

SS S TS STS 

10. Saya mampu bergaul di lingkungan yang 
belum saya kenal sebelumnya. 

SS S TS STS 

11. Membaca buku di kamar lebih menyenangkan 
daripada bermain sepak bola dengan teman-
teman. 

SS S TS STS 

12. Mudah bagi saya untuk mengekspresikan rasa 
tidak suka saya kepada teman. 

SS S TS STS 

13. Saya tidak ingin orang lain tahu apabila saya 
sedang mempunyai masalah. 

SS S TS STS 

14. Rintangan apapun yang menghalangi saya 
untuk belajar, akan saya hadapi. 

SS S TS STS 

15. Hari libur sekolah lebih banyak saya isi 
dengan tidur dan bermalas-malasan daripada 
mengikuti kegiatan di luar rumah. 

SS S TS STS 

16. Saya malas mengobrol dengan orang yang 
baru saya kenal. 

SS S TS STS 

17. Saya akan menghindari risiko dalam 
melakukan suatu pekerjaan. 

SS S TS STS 

18. Bagi saya terlibat aktif di dalam suatu 
organisasi sangat menyenangkan. 

SS S TS STS 

19. Jika ada teman yang mengajak saya bermain, 
saya akan langsung ikut walaupun saya 
memiliki banyak PR yang harus saya kerjakan. 

SS S TS STS 
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saya akan langsung ikut walaupun saya 
memiliki banyak PR yang harus saya kerjakan. 

20. Saya tidak suka mencoba melakukan hal yang 
baru meskipun hal itu menarik. 

SS S TS STS 

21. Bila ada teman yang belum saya kenal, maka 
saya akan segera memperkenalkan diri. 

SS S TS STS 

22. Segala risiko akan saya pikirkan terlebih 
dahulu sebelum bertindak. 

SS S TS STS 

23. Saya suka menyumbang ide dan pendapat 
dalam diskusi kelompok. 

SS S TS STS 

24. Saya lebih suka menyendiri daripada harus 
beramah tamah. 

SS S TS STS 

25. Ketika menghadapi kesulitan dalam belajar, 
saya cenderung menunda untuk 
menyelasaikannya. 

SS S TS STS 

26. Saya sulit menyampaikan pendapat saya 
kepada orang lain. 

SS S TS STS 

27. Saya merupakan orang yang selalu ingin 
melakukan segala hal dengan sempurna. 

SS S TS STS 

28. Saya takut untuk memasuki suatu lingkungan 
yang baru. 

SS S TS STS 

29. Kadang-kadang saya tidak memperdulikan 
hambatan yang timbul ketika akan melakukan 
sesuatu. 

SS S TS STS 

30. Saya tidak suka berkemah di gunung karena 
akan susah untuk mencari makanan dan 
minuman di sana. 

SS S TS STS 

31. Jika saya sedang mengalami kesulitan, saya 
akan bercerita kepada orang lain. 

SS S TS STS 

32. Saya akan melakukan apapun yang terlintas 
dipikiran saya. 

SS S TS STS 

33. Saya malas mengikuti kerja bakti di sekolah. SS S TS STS 
34. Saya suka menceritakan pengalaman saya 

teman-teman. 
SS S TS STS 

35. Jika ada sesuatu hal yang baru saya ingin 
mengetahui dan mencoba. 

SS S TS STS 

36. Saya akan berpikir panjang jika diajak teman 
untuk membolos sekolah. 

SS S TS STS 

37. Jika saya menghadapi masalah, saya suka 
memendam masalah itu sendiri. 

SS S TS STS 

38. Saya biasa melakukan sesuatu tanpa rencana. SS S TS STS 
39. Saya bersemangat untuk mempelajari segala 

sesuatu yang belum pernah saya lakukan.  
SS S TS STS 
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sesuatu yang belum pernah saya lakukan.  
40. Sahabat saya kadang-kadang sulit memahami 

saya. 
SS S TS STS 
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