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A – 1  

SKALA SIBLING RIVALR 

IDENTITAS 

Tanggal mengerjakan  : 

Usia    : 

Anak ke    : …….dari ……bersaudara  

PETUNJUK MENGERJAKAN 

1. Terdapat dua skala yaitu,  skala I dan skala II. Masing-masing terdiri 

dari pernyataan yang harus dijawab. 

2.  Setiap pernyataan memiliki empat (4) pilihan jawaban. Pilihlah salah 

1 jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia yang sesuai 

dengan pendapat adik, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban. Adapun alternative pilihan jawaban adalah sebagai 

berikut : 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 

keadaan adik. 

3. Apabila adik keliru dalam menjawab, maka berilah tanda (=) pada 

jawaban yang salah dan kemudian berilah tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban yang lain yang sesuai dengan pendapat adik 

Contoh : 

Yang salah : 

No Pernyataan SS S TS STS

1. Saya jengkel bila orangtua   X  



membelikan saudara saya baju dan 

saya tidak. 

 

Perbaikan : 

No Pernyataan  SS S TS STS 

1. Saya jengkel bila orangtua 

membelikan saudara saya baju dan 

saya tidak. 

X    

 

4. Semua jawaban adalah benar, bila jawaban yang diberikan sesuai 

dengan kondisi adik saat ini. 

5. Usahakan agar semua nomor terjawab dan tidak ada yang terlewat. 

 

TERIMA KASIH 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA I 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1. Saya akan memukul saudara saya, bila 

sedang bertengkar. 

SS S TS STS

2. Saya akan langsung mengganti saluran tv 

yang sedang ditonton saudara saya, bila 

saya ingin menonton acara yang lain. 

SS S TS STS

3. Saya akan mengadu pada orangtua ketika 

saudara saya mengganggu saya, agar 

saudara saya  dihukum. 

SS S TS STS

4. Saya akan langsung mengerjakan apa 

yang disuruh oleh orangtua saya, agar 

orangtua saya tahu bahwa saya anak yang 

rajin dan patuh sehingga mereka lebih 

sayang pada saya daripada saudara saya. 

SS S TS STS

5. Saya tidak akan memukul saudara saya, 

walaupun saya sangat marah. 

SS S TS STS

6. Saya akan mengalah, bila orangtua saya 

lebih dulu membelikan  saudara saya 

sepatu. 

SS S TS STS

7. 
1

Saya tidak akan melaporkan kesalahan 

yang diperbuat saudara saya kepada 

orangtua. 

SS S TS STS

                                                 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

 



8. Saya tidak mau menuruti apa yang 

dikatakan oleh orangtua saya, bila 

orangtua saya menyuruh agar saya mau 

mengalah dari saudara saya. 

SS S TS STS

9. Bila saudara saya dibelikan barang yang 

lebih bagus dari kepunyaan saya oleh 

orangtua, maka saya akan merusaknya.  

SS S TS STS

10. Saya merasa sangat senang, bila saya 

dapat mengalahkan saudara saya. 

SS S TS STS

11. Menceritakan kebodohan atau kesalahan 

saudara saya kepada orang lain, membuat 

saya senang. 

SS S TS STS

12. Saya akan mendengarkan nasihat yang 

diberikan oleh orangtua, agar saya 

dianggap anak yang penurut. 

SS S TS STS

13. Saya tidak akan marah, bila orangtua 

lebih mengutamakan kepentingan saudara 

saya. 

SS S TS STS

14. Saya merasa senang, bila dapat berbagi 

dengan saudara saya.2
SS S TS STS

                                                 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

 



15. Saya tidak suka membangga-banggakan 

prestasi saya disekolah kepada orangtua, 

agar saya lebih disayangi oleh orangtua 

daripada saudara saya. 

SS S TS STS

16. Saya tidak suka membantu orangtua 

melakukan pekerjaan di rumah, bila 

saudara saya juga tidak disuruh 

membantu. 

SS S TS STS

17. Saya akan langsung masuk kamar dan 

membanting pintu, saat orangtua mulai 

menasehati saya agar mengalah pada 

saudara saya. 

SS S TS STS

18. Saya tidak mau membagi makanan yang 

diberi orangtua dengan saudara saya. 

SS S TS STS

19. Saya suka mengkritik pekerjaan saudara 

saya, supaya saya terlihat hebat dihadapan 

orangtua saya.  

SS S TS STS

20. Agar orangtua memuji dan menganggap 

saya lebih baik daripada saudara saya, 

saya akan membantu pekerjaan dirumah, 

walaupun dengan terpaksa.3

 

SS S TS STS

21. Saya tidak suka merusak barang-barang SS S TS STS

                                                 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

 
 



milik saudara saya, meskipun kepunyaan 

saudara saya lebih bagus dari pada 

kepunyaan saya. 

22. Saya lebih suka diam, ketika sedang 

bertengkar dengan saudara saya.  

SS S TS STS

23. Saya diam saja ketika orangtua sedang 

membanding-bandingkan saya dengan 

saudara saya. 

SS S TS STS

24. Saya suka melanggar aturan-aturan yang 

diberikan oleh orangtua, bila orangtua 

saya lebih memperhatikan saudara saya 

daripada saya.4

SS S TS STS

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

 



A – 2 

SKALA PENERIMAAN  

ORANGTUA 

IDENTITAS 

Tanggal mengerjakan  : 

Usia    : 

Anak ke    : …….dari ……bersaudara  

PETUNJUK MENGERJAKAN 

6. Terdapat dua skala yaitu,  skala I dan skala II. Masing-masing terdiri 

dari pernyataan yang harus dijawab. 

7.  Setiap pernyataan memiliki empat (4) pilihan jawaban. Pilihlah salah 

1 jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia yang sesuai 

dengan pendapat adik, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban. Adapun alternative pilihan jawaban adalah sebagai 

berikut : 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 

keadaan adik. 

8. Apabila adik keliru dalam menjawab, maka berilah tanda (=) pada 

jawaban yang salah dan kemudian berilah tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban yang lain yang sesuai dengan pendapat adik 

Contoh : 

Yang salah : 

No Pernyataan SS S TS STS



1. Saya jengkel bila orangtua 

membelikan saudara saya baju dan 

saya tidak. 

  X  

 

Perbaikan : 

No Pernyataan  SS S TS STS 

1. Saya jengkel bila orangtua 

membelikan saudara saya baju dan 

saya tidak. 

X    

 

9. Semua jawaban adalah benar, bila jawaban yang diberikan sesuai 

dengan kondisi adik saat ini. 

10. Usahakan agar semua nomor terjawab dan tidak ada yang terlewat. 

 

TERIMA KASIH 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA II 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1. Orangtua saya tidak pernah berkata kasar 

pada saya. 

SS S TS STS

2. Saat saya merasa marah dan iri pada 

saudara saya, orangtua saya tidak 

memarahi saya tapi mencoba mengerti 

saya.  

SS S TS STS

3. Saat hari libur, orangtu memberi saya 

kebebasan untuk bermain sepuas-

puasnya.   

SS S TS STS

4. Orangtua saya selalu mau mendengarkan 

masalah yang sedang saya hadapi. 

SS S TS STS

5. Orangtua saya mengetahui apa makanan 

kesukaan saya. 

SS S TS STS

6. Orantua saya selalu ada saat saya sedang 

membutuhkan perhatian mereka. 

SS S TS STS

7. Saat saya sakit, orangtua akan merawat 

dan menjaga saya karena mereka 

menyayangi saya.  

SS S TS STS

8. Orangtua saya sering membentak-bentak 

saya. 

SS S TS STS

9. Orangtua saya akan langsung memarahi 

saya, bila saya berbuat salah.5
SS S TS STS

                                                 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 



10. Orangtua saya melarang saya melakukan6 

hobi saya. 

SS S TS STS

11. Orangtua saya tidak pernah bertanya 

tentang aktivitas saya disekolah.   

SS S TS STS

12. Orangtua saya tidak peduli pada apa yang 

saya sukai atau tidak saya sukai. 

SS S TS STS

13. Orangtua saya selalu mengatur dengan 

siapa saya boleh berteman. 

SS S TS STS

14. Orangtua saya memuji saya, hanya bila 

saya mendapat nilai yang baik disekolah. 

SS S TS STS

15. Orangtua saya tidak pernah memaksakan 

kehendaknya pada saya. 

SS S TS STS

16. Bila saya sedang sedih karena nilai raport 

saya jelek, orangtua saya akan menghibur 

saya. 

SS S TS STS

17. Saya selalu diberi kebebasan oleh 

orangtua saya, untuk melakukan apa yang 

saya sukai. 

SS S TS STS

18. Orangtua saya selalu meminta pendapat 

saya, tentang menu masakan untuk hari 

itu. 

SS S TS STS

19. Orangtua saya tidak pernah memaksa 

saya melakukan sesuatu yang tidak saya 

SS S TS STS

                                                                                                                                      
 
 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 



suka.7

20. Orangtua saya selalu memberi 

kesempatan saya untuk belajar mandiri.  

SS S TS STS

21. Orangtua saya tetap menyayangi saya 

walaupun kadang-kadang saya tidak 

menuruti nasihat mereka. 

SS S TS STS

22. Orangtua saya sering melampiaskan 

kemarahannya pada saya.  

SS S TS STS

23. Orangtua saya akan langsung marah, 

tanpa bertanya dulu apa penyebab saya 

bertengkar dengan saudara saya. 

SS S TS STS

24. Orangtua saya selalu mendikte apa yang 

harus saya lakukan. 

SS S TS STS

25. Orangtua saya terlalu sibuk, sehingga 

jarang mengajak saya mengobrol. 

SS S TS STS

26. Orangtua saya menuntut saya untuk 

menuruti semua keinginan mereka. 

SS S TS STS

27. Ketika saya mau berpergian orangtua 

selalu mengatur pakaian yang saya 

kenakan. 

SS S TS STS

28. Orangtua saya tidak menyayangi saya, 

karena mereka menganggap saya anak 

yang nakal8

SS S TS STS

                                                                                                                                      
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan adik. 

 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik.    
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