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CHECK LIST BEHAVIOR SUBJEK I 

 

KOMPONEN YANG DILIHAT SAAT DI 

SEKOLAH 

     

ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK

Tingkah Laku Subjek Terhadap Guru 

1. Melaksanakan tugas yang diberikan guru           

a. Membuka buku           

b. Mengerjakan soal           

c. Menjawab pertanyaan           

d. Menghafalkan           

e. Membaca buku           

2. Menolak mengerjakan tugas yang diberikan 

pada subjek 

          

a. Diam saja           

b. Pergi           

3. Mencari perhatian guru           

a. Memanggil           

b. Menyentuh           

c. Mendekati           

d. Menangis           
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4. Meminta bantuan pada guru           

a. Membuka bekal           

b. Mengerjakan soal           

5. Mencari perlindungan pada guru           

a. Berlindung di belakang tubuh guru           

b. Memeluk guru           

c. Memegang tangan           

d. Menangis           

6. Membantu guru tanpa diminta           

a. Membawakan barang           

b. Membereskan tempat tidur           

Tingkah Laku Subjek Terhadap Teman 

1. Melakukan perintah dari teman           

a. Menjawab ketikadipanggil           

b. Menghampiri ketika disuruh mendekat           

2. Menolak melakukan perintah dari teman           

a. Diam saja           

b. Pergi           

3. Mencari perhatian teman           

a. Memanggil           

b. Menyentuh           

c. Mendekati           
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d. Menangis           

4. Usaha mendekatkan diri pada teman           

a. Menyentuh           

b. Memeluk           

c. Mendekati           

5. Menolak kehadiran teman           

a. Mengusir            

b. Pergi menjauh           

6. Membantu teman tanpa diminta           

a. Membantu teman yang jatuh           

b. Membantu teman mengambilkan alat tulis           

c. Membantu teman saat kesulitan 

mengerjakan soal 

          

7. Bersaing dengan teman           

a. Berlomba menjawab pertanyaan dari guru           

b. Berlomba menghafalkan catatan           

c. Berlomba mengerjakan soal           

8. Membela diri ketika disakiti           

a. Membalas           

b. Menangkis           

c. Menghindar           
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KOMPONEN YANG DILIHAT SAAT DI 

RUMAH 

  

ADA TIDAK ADA TIDAK

1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh 

orang tua dan anggota keluarga lain pada 

subjek 

    

a. Memberi salam pada tamu yang datang     

b. Bersikap sopan pada tamu yang datang     

c. Mandi     

d. Makan     

e. Beribadah     

2. Menolak mengerjakan perintah yang diberikan 

oleh orang tua dan anggota keluarga lain pada 

subjek 

    

a. Diam saja     

b. Pergi     

3. Mencari perhatian orang tua dan anggota 

keluarga lain 

    

e. Memanggil     

f. Menyentuh     

g. Mendekati     
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h. Menangis     

4. Usaha mendekatkan diri pada orang tua dan 

anggota keluarga lain 

    

a. Menyentuh     

b. Mendekati     

c. Memeluk     

5. Membantu orang tua dan anggota keluarga lain 

tanpa diminta 

    

a. Memasak     

b. Menyapu     

c. Mengepel     

6. Ikut bergabung dengan teman di lingkungan 

rumah 

    

a. Tertarik ketika melihat keramaian anak-

anak bermain. 

    

b. Bermain bersama anak di lingkungan 

sekitar rumah 
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CHECK LIST BEHAVIOR SUBJEK II 

 

KOMPONEN YANG DILIHAT SAAT DI 

SEKOLAH 

     

ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK

Tingkah Laku Subjek Terhadap Guru 

1. Melaksanakan tugas yang diberikan guru           

a. Membuka buku           

b. Mengerjakan soal           

c. Menjawab pertanyaan           

d. Menghafalkan           

e. Menghapus papan tulis           

2. Menolak mengerjakan tugas yang diberikan 

pada subjek 

          

a. Diam saja           

b. Pergi           

3. Mencari perhatian guru           

a. Memanggil           

b. Menyentuh           

c. Mendekati           

d. Menangis           
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4. Meminta bantuan pada guru           

a. Membuka bekal           

b. Mengerjakan soal           

5. Mencari perlindungan pada guru           

a. Berlindung di belakang tubuh guru           

b. Memeluk guru           

c. Memegang tangan           

d. Menangis           

6. Membantu guru tanpa diminta           

a. Membawakan barang           

b. Membereskan tempat tidur           

Tingkah Laku Subjek Terhadap Teman 

1. Melakukan perintah dari teman           

a. Menjawab ketikadipanggil           

b. Menghampiri ketika disuruh mendekat           

2. Menolak melakukan perintah dari teman           

a. Diam saja           

b. Pergi           

3. Mencari perhatian teman           

a. Memanggil           

b. Menyentuh           

c. Mendekati           
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d. Menangis           

4. Usaha mendekatkan diri pada teman           

a. Menyentuh           

b. Memeluk           

c. Mendekati           

5. Menolak kehadiran teman           

a. Mengusir            

b. Pergi menjauh           

6. Membantu teman tanpa diminta           

a. Membantu teman yang jatuh           

b. Membantu teman mengambilkan alat tulis           

c. Membantu teman saat kesulitan 

mengerjakan soal 

          

7. Bersaing dengan teman           

a. Berlomba menjawab pertanyaan dari guru           

b. Berlomba menghafalkan catatan           

c. Berlomba mengerjakan soal           

8. Membela diri ketika disakiti           

a. Membalas           

b. Menangkis           

c. Menghindar           
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KOMPONEN YANG DILIHAT SAAT DI 

RUMAH 

  

ADA TIDAK ADA TIDAK

1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh 

orang tua dan anggota keluarga lain pada 

subjek 

    

a. Memberi salam pada tamu yang datang     

b. Bersikap sopan pada tamu yang datang     

c. Mandi     

d. Makan     

e. Beribadah     

2. Menolak mengerjakan perintah yang diberikan 

oleh orang tua dan anggota keluarga lain pada 

subjek 

    

a. Diam saja     

b. Pergi     

3. Mencari perhatian orang tua dan anggota 

keluarga lain 

    

a. Memanggil     

b. Menyentuh     

c. Mendekati     
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d. Menangis     

4. Usaha mendekatkan diri pada orang tua dan 

anggota keluarga lain 

    

a. Menyentuh     

b. Mendekati     

c. Memeluk     

5. Membantu orang tua dan anggota keluarga lain 

tanpa diminta 

    

a. Memasak     

b. Menyapu     

c. Mengepel     

6. Ikut bergabung dengan teman di lingkungan 

rumah 

    

a. Tertarik ketika melihat keramaian anak-

anak bermain. 

    

b. Bermain bersama anak di lingkungan 

sekitar rumah 
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