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Identitas diri   

Kelas   : 

Usia   : 

Petunjuk cara mengerjakan 

1. Bacalah setiap pernyataan deengan teliti dan jawablah dengan jujur 

2. Kami mengharapkan dalam menjawab pernyataan-pernyataan berikut 

sesuai dengan keadaan diri anda, karena ini bukan tes, maka semua 

jawaban yang anda pilih adalah benar dan tidak ada jawaban salah 

selama itu sesuai dengan keadaan anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda (X) pada jawaban : 

TP   : jika pernyataan tersebut tidak pernah terjadi pada diri anda 

KK  : jika pernyataan tersebut kadang-kadang terjadi pada diri anda 

S      : jika pernyataan tersebut sering terjadi pada diri anda 

SS    : jika pernyataan tersebut setiap saat terjadi pada diri anda 

4. Apabila anda ingin membetulkan jawaban yang anda anggap keliru, 

maka anda dapat memberikan tanda (=) pada jawaban yang salah 

tersebut dan kemudian berilah tanda (X) pada jawaban yang anda 

anggap sesuai dengan diri anda. 

Cont : TP KK S SS 

5. Hasil pekerjaan anda, kami jamin kerahasiaannya dan tidak berpengaruh 

pada penilaian prestasi anda. 

6. Periksalah kembali, apakah semua pernyataan sudah terjawab semuanya 

dan jangan ada yang terlewati 

SELAMAT MENGERJAKAN  

Dan TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA 
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No. Pernyataan Setiap 
Saat 
(SS) 

Sering 
 

(S) 

Kadang
-kadang 

(KK) 

Tidak 
Pernah 
(TP) 

1. Saya hanya dianggap jika teman 
membutuhkan saya 

    

2. Kekurangan dalam diri saya 
dipermasalahkan oleh teman-teman 

    

3. Teman sering bersifat acuh tak acuh 
terhadap usul saya 

    

4. Saya hanya dianggap sebagai suatu 
lelucon 

    

5. Teman-teman memperhatikan saya      
6. Teman-teman nampak senang jika saya 

ikut serta dalam permainan 
    

7. Teman dapat menerima pendapat saya 
dalam diskusi 

    

8. Saya diajak belajar bersama di rumah 
teman 

    

9. Teman-teman menyebarkan berita 
buruk tentang saya 

    

10. Teman-teman berusaha menjatuhkan 
prestasi dengan membuat saya jelek 
dimata guru 

    

11. Teman-teman mencari-cari kesalahan 
supaya saya dikenai sanksi 

    

12. Saya dijadikan kambing hitam ketika 
ada masalah di kelas 

    

13. Meskipun saya berbeda dengan teman, 
teman-teman mau bermain dengan 
saya 

    

14. Teman-teman mendekati saya     
15. Teman-teman berkata apa adanya 

tentang saya 
    

16. Saya disuruh-suruh oleh teman 
meskipun tidak tugas piket 

    

17. Teman-teman tidak mau menerima 
bantuan saya 

    

18. Saya dianggap menyebalkan oleh 
teman karena sering protes 

    

19. Ketika saya dalam masalah, teman-
teman tidak ada yang mendukung 

    

20. Teman-teman menyukai saya     
21. Kekurangan saya diterima dengan baik 

oleh teman 
    

22. Teman-teman memberi semangat saat 
saya putus asa 

    

23. Teman-teman memaki jika saya 
melakukan kesalahan 

    

24. Teman-teman memukul saya ketika 
saya membantah keinginan mereka 

    

25. Teman-teman merusak barang milik 
saya 

    

26. Teman-teman meminta izin ketika 
ingin meminjam barang saya 

    

27. Teman-teman tidak mengganggu saya     
28. Teman-teman menjauhi karena minat 

saya yang berbeda 
    

29. Teman-teman menertawakan saya 
karena cara berpakaian yang lain 
dengan teman 

    

30. Teman-teman menjauhi saya karena 
cara berbicara saya yang aneh 

    

31. Teman-teman menuntut saya agar 
sama seperti mereka 

    

32. Teman-teman menghormati prinsip 
saya dalam berperilaku 

    

33. Teman-teman tetap mendukung meski 
cara berpikir saya lain 

    

34. Saya tetap dihargai oleh teman 
meskipun berbeda dengan mereka 
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Identitas diri  

Kelas  : 

Usia  : 

Petujuk cara mengerjakan. 

1. Bacalah setiap pernyataan deengan teliti dan jawablah dengan jujur 

2. Kami mengharapkan dalam menjawab pernyataan-pernyataan berikut 

sesuai dengan keadaan diri anda, karena ini bukan tes, maka semua 

jawaban yang anda pilih adalah benar dan tidak ada jawaban salah selama 

itu sesuai dengan keadaan anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda (X) pada jawaban : 

SS   : jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan keadaan diri anda 

S     : jika pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan diri anda 

TS   : jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan diri anda 

STS:jika pernyataan tersebut sangat tdak sesuai dengan keadaan diri anda 

4. Apabila anda ingin membetulkan jawaban yang anda anggap keliru, maka 

anda dapat memberikan tanda (=) pada jawaban yang salah tersebut dan 

kemudian berilah tanda (X) pada jawaban yang anda anggap sesuai 

dengan diri anda. 

Cont : SS S TS STS 

5. Hasil pekerjaan anda, kami jamin kerahasiaannya dan tidak berpengaruh 

pada penilaian prestasi anda. 

6. Periksalah kembali, apakah semua pernyataan sudah terjawab semuanya 

dan jangan ada yang terlewati. 

SELAMAT MENGERJAKAN  

Dan TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA 
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No. 
 

Pernyataan Sangat 
Sesuai 
(SS) 

Sesuai 
 

(S) 

Tidak 
Sesuai 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Sesuai 
(STS) 

1. Jika saya bercerita, orang lain 
dapat memahami apa yang saya 
ceritakan 

    

2. Jika saya diajak bicara, maka 
saya akan menghentikan 
kegiatan yang saya lakukan saat 
itu 

    

3. Saya tidak suka bertele-tele 
dalam berbicara 

    

4. Ketika orang lain berbicara saya 
menunggu sampai selesai 
kemudian saya bicara 

    

5. Saya lebih banyak menunduk 
ketika berbicara  

    

6. Jika berbicara suara saya pelan 
bahkan hampir susah didengar 

    

7. Saya mempertimbangkan 
berbagai resiko terlebih dahulu 
sebelum memutuskan sesuatu 

    

8. Saya mampu memilih suatu 
keputusan sesuai dengan tujuan 

    

9. Sebelum mengambil keputusan, 
saya mempertimbangkan situasi 
yang ada 

    

10. Saya berusaha menyelesaikan 
masalah 

    

11. Sebelum mengambil keputusan, 
saya mempertimbangkan 
kemampuan yang saya miliki 

    

12. Saya tidak ulet dalam 
menyelesaikan persoalan 

    

13. Saya seringkali bingung 
sebenarnya masalah apa yang 
sedang dihadapi 

    

14. Saya tidak tahu bagaimana agar     
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masalah yang saya hadapi dapat 
selesai 

15. Saya senang berdiskusi      
16. Saya sering melibatkan diri 

dalam kegiatan kelompok 
    

17. Saya melakukan tugas saya 
sesuai dengan kesepakatan 
kelompok 

    

18. Saya membantu teman yang 
membutuhkan bantuan 

    

19. Saya tidak dapat menerima 
pendapat teman yang berbeda 

    

20. Saya tidak peduli dengan 
kegiatan kelompok 

    

21. Saya tidak bisa menerima 
bantuan teman 

    

22. Saya bertanggung jawab atas apa 
yang saya lakukan 

    

23. Saya memiliki kelebihan yang 
belum tentu dimiliki orang lain 

    

24. Saya merasa teman-teman 
menyukai saya 

    

25. Saya berani bertanya di kelas 
jika saya tidak mengerti 
penjelasan guru 

    

26. Saya berani mengeluarkan 
pendapat saat berdiskusi 

    

27. Saya tidak yakin pada 
kemampuan sendiri untuk 
menyelesaikan masalah 

    

28. Saya memiliki banyak 
kekurangan 

    

29. Saya mengandalkan orang lain 
untuk menyelesaikan masalah 
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