
 
 

 

 
                                                                                                              No. Skala :  

 
IDENTITAS SUBYEK  

  Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan * 

  Tinggal bersama orang tua dan atau saudara kandung : Ya / Tidak * 

  Tempat mangkal : …………………………  

    * coret yang tidak perlu 

Petunjuk Pengisian Skala  : 

1. Pada lembar-lembar berikut terdapat  skala yang berisi pernytaan yang 

membutuhkan tanggapan Anda. Tanggapilah semua pernyataan tersebut 

menurut perasaan dan keadaan diri anda saat ini dan jangan terpengauh oleh 

pendapat orang lain. 

2. Bacalah pernyataan secara teliti dan jawablah dengan sejujur-jujurnya 

3. Pernyataan-pernyataan ini BUKAN suatu tes. Semua tanggapan Anda 

adalah baik dan benar, tidak ada jawaban yang salah, sejauh hal itu sesuai 

dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 

4. Anda diminta memberikan tanda silang (X) pada salah satu dari 4 (empat) 

pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban yang dapat anda pilih 

adalah : 
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SS              : Jika pernyataan Sangat Sesuai dengan diri anda  

S                : Jika pernyataan Sesuai dengan diri anda  

TS              : Jika pernyataan Tidak Sesuai dengan diri  anda  

STS            : Jika pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan diri anda  

Misal : 

Orangtua selalu mendukung kegiatan saya SS S TS STS 

Berarti pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 

5. Apabila Anda akan mengganti jawaban yang menurut Anda tidak tepat, 

berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian berilah 

tanda silang pada jawaban yang dikehendaki. 

Misal :  

Orangtua selalu mendukung kegiatan saya SS S TS STS 

 

6. Telitilah kembali pekerjaan Anda, jangan sampai ada nomor yang 

terlewatkan.   

 
 
 
 
 
                               SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 Menurut saya teman-teman mempunyai 
maksud tersembunyi dengan kebaikannya 
membantu saya di jalanan . 

 

SS S TS STS 

2 Saya akan mematuhi orangtua yang melarang 
saya untuk melakukan kekerasan  

 

SS S TS STS 

3 Saya  akan membantu dengan senang hati 
teman-teman senasib 

 

SS S TS STS 

4 Saya akan melukai terlebih dahulu sebelum 
saya dilukai 
 

SS S TS STS 

5 Saya akan meminta uang dengan sopan pada 
pengguna jalan 

 

SS S TS STS 

6 Saya selalu berpikiran baik terhadap orang 
lain 
 

SS S TS STS 

7 Saya akan tetap mempertahankan daerah yang 
selama ini menjadi pangkalan saya untuk 
mencari uang 

 

SS S TS STS 

8 Saya akan memaksa teman saya untuk 
mencari uang bagi saya 

 

SS S TS STS 

9 Saya tidak akan marah pada teman yang tidak 
bisa membantu menemani saya di jalanan 

 

SS S TS STS 

10 Bila ada perkelahian sesama anak jalanan, 
saya akan ikut melibatkan diri 

 

SS S TS STS 

11 Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan 
setelah melukai orang lain 

 

SS S TS STS 

12 Saya menganggap teman saya merencanakan 
hal buruk terhadap saya ketika saya ada di 
jalanan  

 

SS S TS STS 

13 Saya akan marah pada teman saya yang tidak 
menuruti kemauan saya 

SS S TS STS 



 
14 Saya tidak suka mengambil dan atau memakai 

barang yang saya temukan di jalan 
 

SS S TS STS 

15 Teman-teman saya baik semua 
 

SS S TS STS 

16 Menurut saya dengan kekerasan akan lebih 
mudah mendapatkan uang selama di jalanan 

 

SS S TS STS 

17 Saya akan membantu teman saya dalam 
mencari uang 

 

SS S TS STS 

18 Saudara saya akan saya pukul bila 
tidaktidak  mau membantu saya 

SS S TS STS 

19 Saya akan mengusir orang lain yang mencari 
uang di daerah saya 

 

SS S TS STS 

20 Bila ada yang merebut tempat mangkal saya, 
saya akan pindah ke tempat lain 

 

SS S TS STS 

21 Saya akan tetap memaksa teman saya yang 
sudah merebut tempat mangkal saya 

 

SS S TS STS 

22 Bila saya ingin memiliki sesuatu, terserah 
orangtua saya yang menentukan 

 

SS S TS STS 

23 Saya tidak menganggap teman saya sebagai 
saingan dalam mencari uang di jalanan 

 

SS S TS STS 

24 Saya akan marah jika ada teman saya yang 
meminta penghasilan saya 

 

SS S TS STS 

25 Saya tetap mengucapkan terima kasih 
meskipun tidak diberi uang oleh pemakai 
jalan 

 

SS S TS STS 

26 Bila ada teman saya membutuhkan 
pertolongan saya, dengan senang hati saya 
membantunya 

 

SS S TS STS 

27 Saya akan marah bila dituduh melakukan 
kejahatan 

 

SS S TS STS 



28 Saya merasa curiga terhadap salah satu teman 
saya akan melukai saya  
 

 

SS S TS STS 

29 Saya akan menyisihkan penghasilan saya 
untuk teman-teman saya 

 

SS S TS STS 

30 Mencuri merupakan perbuatan yang 
menyenangkan meskipun perbuatan tersebut 
melanggar aturan 

 

SS S TS STS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya selalu merasa aman selama di jalanan karena 

saudara selalu mengawasi saya dari jauh 
 

SS S TS STS 

2 Saudara saya tidak mau membantu ketika saya terlibat 
perkelahian di jalanan 
 

SS S TS STS 

3 Saudara saya tidak pernah peduli dengan apapun yang 
saya lakukan 
 

SS S TS STS 

4 Orang tua saya selalu memuji saya bila mendapat uang 
banyak 
 

SS S TS STS 

5 Saudara saya selalu memberikan  saran agar saya bisa 
membantu orangtua mencari uang 
 

SS S TS STS 

6 Saya merasa apa yang saya kerjakan di jalanan tidak 
dihargai saudara saya 
 

SS S TS STS 

7 Ketika saya membutuhkan uang, orangtua selalu 
memberikan 
 

SS S TS STS 

8 Saudara melarang saya melakukan hal-hal yang dapat 
mengganggu pemakai jalan   
 

SS S TS STS 

9 Bila saya lelah mencari uang di jalanan, saudara saya 
mau menggantikan 
 

SS S TS STS 

10 Saudara saya tidak mau membantu saya berkelahi 
dengan teman yang sudah mengganggu saya 
 

SS S TS STS 

11 Keluarga saya tidak pernah memperhatikan saya 
 

SS S TS STS 

12 Saudara saya menghargai berapapun uang yang saya 
dapatkan 
 

SS S TS STS 

13 Orangtua banyak memberikan nasehat mengenai 
pentingnya menjaga diri selama di jalanan 
 
 

SS S TS STS 

14 Orang tua saya tidak percaya kalau saya bisa dan SS S TS STS 



mampu mencari uang di jalanan 
 

15 Bila saya kelihatan sakit ketika di jalanan, saudara 
segera menolong saya 
 

SS S TS STS 

16 Keluarga saya tidak menyediakan peralatan yang bisa 
saya gunakan untuk mencari uang di jalanan 
 

SS S TS STS 

17 Orangtua saya masih peduli dengan masalah-masalah 
yang saya hadapi 
 

SS S TS STS 

18 Orangtua tidak mau memberikan bimbingan dan 
nasehatnya ketika saya sedang ada masalah 
 

SS S TS STS 

19 Ketika saya terluka di jalanan, saya tidak mendapat 
perhatian dari saudara saya 
 

SS S TS STS 

20 Keluarga saya sering memuji bila saya bisa 
menyelsaikan pekerjaan dengan baik 
 

SS S TS STS 

21 Orangtua sering memberikan petunjuk-petunjuk 
bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan masalah 
 

SS S TS STS 

22 Orangtua akan memarahi saya bila tidak mendapat 
uang sama sekali 
 

SS S TS STS 

23 Saudara saya selalu membantu setiap kegiatan yang 
saya lakukan 
 

SS S TS STS 

24 Saya merasa tidak ada orang yang bisa dimintai 
pendapat 
 

SS S TS STS 

25 Saudara saya sering menghibur saya disaat sedih 
 

SS S TS STS 

26 Saudara saya tidak mau memberikan saran ketika saya 
mengalami kegagalan 
 

SS S TS STS 

27 Saudara saya tidak peduli saya mencari uang dengan 
jalan kekerasan  
 

SS S TS STS 

28 Orangtua percaya saya mampu menyelesaikan setiap 
masalah yang saya hadapi 
 

SS S TS STS 



29 Saudara selalu mengarahkan saya pada tempat dimana 
saya bisa memperoleh uang banyak di jalanan 
 

SS S TS STS 

30 Apapun yang saya lakukan di jalanan dicela orangtua 
saya 
 

SS S TS STS 

31 Orangtua selalu menyediakan fasilitas yang saya 
butuhkan untuk kelancaran pekerjaan saya 
 

SS S TS STS 

32 Saudara saya sering menolak meminjamkan barang-
barang yang saya butuhkan 
 

SS S TS STS 
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