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Lampiran 1
Nama/Inisial
Semester
Jenis Kelamin
Uang saku 1 bulan

: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………................
:.................................................................................................

PETUNJUK PENGISIAN
Pilihah satu pilihan jawaban pada setiap pernyataan – pernyataan dibawah ini yang
paling menggambarkan keadaan anda yang sesungguhnya, bukan yang terbaik atau
idealnya. Jawablah dengan jujur dan seksama, berdasarkan apa yang anda pahami
pada setiap pernyataan. Gambaran yang mengeluh mengenai keadaan diri anda tidak
akan didapat sebelum anda menjawab seluruh pernyataan. Pastikan anda sudah
menjawab semua pernyataan sebelum mengembalikan kuisioner ini. Silahkan beri
tanda cek (√) pada salah satu dari empat pilihan dikotak jawaban yang tersedia
sebagai tanggapan bagi setiap pernyataan.
Contoh
Keterangan : SS = Sangat Sesuai
S = Sesuai
NO

TS = Tidak Sesuai
STS = Sangat Tidak Sesuai

Pernyataan
SS

1.
2
3
4
5
6
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Saya selalu terpengaruh oleh suasana hati, jika sedih maka
akan sedih
Ketika melihat teman yang acuh saya tetap bersikap biasa saja
Jika saya mendengar orang membicarakan saya tidak segansegan akan mendampratnya
Ketika saya merasa kesal pada orang lain, saya akan langsung
memarahi orang tersebut.
Saya terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa
memperhatikan kegiatan yang wajib
Saya suka mengambil keputusan dengan cepat tanpa
mempertimbangkan resiko
Ketika stres saya habiskan untuk senang-senang dengan

S

Jawaban
TS

STS
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teman-teman
Ketika saya merasa tersinggung saya langsung menyindir
orang yang telah menyinggung saya.
Saya akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya karena
untuk kehidupan yang lebih baik.
Ketika melihat teman saya berkelahi, saya akan melerai dan
menasehatinya.
Saya kurang memperdulikan konsekuensi dari setiap perilaku
saya.
Banyaknya persoalan yang terjadi membuat saya takut untuk
menghadapainya.
Ketika saya melakukan kesalahan meminta maaf adalah
solusinya
Saya bisa menerima kritikan dari orang lain jika bermanfaat
bagi saya.
Saya memilih keluar rumah untuk membeli kebutuhan sekolah
meskipun sudah malam.
Setiap kejadian yang terjadi menimpa saya tidak lepas dari
perbuatan saya sendiri.
Cita-cita yang belum tercapai mungkin bentuk ujian Tuhan
pada saya.
Saya bisa memilih mana tugas yang harus saya selesaikan
terlebih dahulu.
Persoalan yang terjadi didalam kehidupan saya, membuat saya
malu untuk bertemu dengan orang lain.
Ketika berada di lingkungan baru, saya tidak pernah
memperhatikan norma-norma yang berlaku
Saya tidak bisa sabar jik abanyak orang yang mengganggu
aktifitas saya.
Saya harus berhati-hati dalam memilih teman supaya tidak
terjerumus
Walaupun pedas, saya akan terima dengan baik kritikan yang
diberikan kepada saya.
Ketika teman mengajak bolos kuliah, saya akan
menasehatinya.

