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NO SS s TS STS 

1 saya bergaul dengan siapa saja karena saya selalu membutuhkan 

orang lain 

2 tidak dengan banyak bergaul pun saya dapat memperoleh 

kemudahan dengan cara saya sendiri 
. 

3 Saya prihatin dengan masalah teman-teman saya 

4 Bagi saya teman yang lebih muda akan memberikan pengalaman 

yang berbeda 

5 Saya lebih suka berteman dengan orang yang sebaya dengan saya 

6 saya akan tetap merasa kesepian walaupun sedang bersama teman-

tern an 

7 saya yakin bahwa dengan banyak bergaul, maka saya Jebih banyak 

memperoleh kemudahan 

8 Saya merasa kesepian jika saya tidak memiliki teman 

9 Saya hanya berdo'a jika mendengar ada teman yang sakit 

10 Ketika berpapasan dan bertatap mata saya memberi senyuman 

11 Ketika jam istirahat saya lebih senang menghabiskan waktu sendiri 

12 Ketika bertemu dengan orang yang saya kenal di suatu tempat, saya 

selalu menyapa/menegurnya 

13 saya tidak dapat bercerita cerita dengan orang tua saya, karena orang 

tua saya tidak memiliki waktu senggang 

14 Banyak hal yang saya ketahui namun anggota kelompok tidak 

mengetahui 

15 Saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok 

16 Saya aktif dalam membegi tugas-tugas dalam setiap pekerjaan 

kelompok 

17  saat istirahat saya berkumpul dengan teman-teman yang lain 

1 8  Saya bertanya dengan teman jika ada suatu hal yang tidak saya 

pahami 

19 dengan memiliki banyak teman, maka saya tidak akan merasa 

kesepian 

20 Bagi saya ada atau tidak ada teman sama saja 

21 Jika saya memiliki masalah selalu ada teman yang bersedia 

menemani saya 

22 Saya tidak peduli bahkan tidak dapat merasakan jika teman saya 

memiliki masalah 

23 Saya merasa terpanggil jika mendengar ada teman yang sakit 

24 saya akan bergaul dengan siapa saja karena saya tidak ingin dinilai 
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sebagai orang yang sombong 

25 Saya tidak mempedulikan j ika ada orang yang menganggap saya 

sombong atau semacamnya 

26 Tidak perlu terlalu banyak teman jika hanya untuk menambah 

wawasan 

27  saya siap ditegur oleh teman yang lain jika saya bebuat suatu 

kesalahan 

2 8  Apabila saya lapar, saya makan terlebih dahulu kemudian 

melanjutkan urusan kelompok 

29 saya berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada 

30 Saya akan melakukan apa saja asalkan keinginan saya terpenuhi 

31 Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 

32 Saya lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada 

kepentingan pribadi 

33 saya malas memulai percakapan dengan orang yang baru saya kenal 

34 bila saya berbuat kesalahan, maka saya akan meminta maaf terlebih 

dahulu kepada teman saya 

35 Didalam pergaulan saya cenderung memaksakan kehendak saya 

36 saya membuka percakapan dengan orang baru agar kenal lebih 

dekat 

37  Saya kurang daapat merasakan jika ada teman yang tidak suka 

dengan tingkah laku saya 

3 8  Bila saya melihat teman berubah sikapnya kepada saya, maka saya 

tidak segan meminta maafterlebih dahulu 

39 Ingin rasanya meluapkan kekesalan saya didalam kelompok jika 

tekanan-tekanan tertuju kepada saya 

40 Saya sabar menghadapi tekanan-tekanan yang ada dalam kelompok 

41 Saya selalu berusaha agar teman-teman tidak tersinggung dengan 

ucapan saya 

42 Jika sedang ada masalah terkadang saya meluapkan kekesalan saya 

ke teman-teman 

43 saya tidak akan peduli apakah teman-teman sakit hati karena tingkah 

laku saya 

44 sekalipun sedang ada maslah, saya tidak ingin hubungan saya 

dengan teman-teman menjadi terganggu 

45 Dalam setiap diskusi teman teman mengharapkan pemecahan 

masalah melalui ide-ide saya 

46 Saya tidak menonjol didalam kelompok 

47 Kreativitas yang saya miliki sering ditiru oleh orang lain 

48 Saya mengarahkan teman-teman agar mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk belajar 

49 lde-ide saya jarang sekali diterima didalam setiap diskusi 

50 ucapan yang saya berikan didalam diskusi menginspirasi anggota 

kelompok 
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51 saya dan teman- teman merasa saling membutuhkan satu sama lain 

52 Saya pura-pura tidak tahu ketika berpapasan 

53 Saya bisa merasakan jika teman saya memiliki masalah 

54 Saya pura pura tidak melihat jika bertemu denga orang yang saya 

kenal bertemu disuatu tempat 

55 Saya berusaha memperbanyak teman agar dapat diandalkan pada 

saat-saat dibutuhkan . 

56 Teman yang lebih tua terkadang terlalu sok tahu 

57 Menurut saya bergaul dengan orang yang lebih dewasa dapat 

membimbing saya 

58 Bagi saya tidak masalah jika tidak bergaul dengan siapa saja karena 

tidak selamanya saya selalu membutuhkan orang lain 

59 Dengan banyaknya teman akan menambah wawasan bagi saya 

60 Bergaul dengan yang lebih muda terlalu kekanak-kanakan sehingga � k� - . 1'.;n ·J�� menurunkan harga diri saya /. ·,"7-�) :"\ I�')' 
61 saya merasa antara saya dengan teman-teman ada rasa sating tidak Ii I . L.-� \ f·� 

1( 
, . 

I ,, l membutuhkan ,,!:JI \, , . �..c•· . • 

�� �· ·c 62 tidak ada satu orangpun teman yang bersedia menemani jika saya ' 1."./� / 
1¢ , • 1 

sedang ada masalah .p..o ' r., "-��-''> ����I\ '� 
63 Hati saya tenang jika saya berkumpul dengan teman-teman saya B r � -1 l( f 

��IV 
, A � 

64 Bagi saya masalah dapat diselesaikan sendiri 

65 Saya tidak hanya bergaul dengan teman sebaya 

66 Di waktu senggang saya suka meminta pendapat tentang banyak hal 

kepada orang tua saya 

67 Lebih baik saya diam jika ada sesuatu yang tidak saya pahami 

68 Saya lebih tenang jika berada dirumah sendiri 

69 Saya mengerjakan PR sekolah dengan teman-teman yang lain 

70 Hal- hal yang saya ketahui hanya sebatas hal yang umum dan biasa 

71 Saya menegerjakan PR sendiri 

72 Saya suka menyia-nyiakan waktu belajar sama seperti teman-teman 

yang lain 

73 saya lebih dihargai didalam kelompok dibandingkan teman-teman 

yang lain 

74 Ide-ide saya tidak cukup berpengaruh saat diskusi kelompok 

berlangsung 

75 Ide-ide saya tidak cukup berpengaruh saat diskusi kelompok 

berlangsung 

76 Saya sering meniru kreativitas orang lain 

77 Saya sering mendapat inspirasi ketika teman saya berbicara 

78 saya akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam pergaulan 

79 saya merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tata krama 

pergaulan denga teman-teman 

80 Saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat saya dijauhi oleh 

kelompok 
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81 bagi saya yang terpenting keinginan saya terpenuhi, walaupun 

teman-teman tidak menyukainya 

82 Saya tidak mau memaksakan kehendak saya sendiri dalam 

pergaulan 

83 Saya lebih suka menyelesaikan masalah saya sendiri sekalipun saya 

dalam kesulitan 

84 Saya kurang mampu menerima kritikan meskipuh saya salah 

85 Saya tetap pada pribadi saya sekalipun banyak hal yang teman-

teman tidak suka 

86 Saya mengatakan apa yang sebenarnya sekalipun menyakitkan bagi 

teman saya 
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FAKUL TAS PSIKOLOGI 
JALAN KOLAM NO. 1 MEDAN ESTATE 

TELP. (061) 7366878, 7364348, FAX. 73!38012 MEDAN 20223 
Email::univ-_medanarea@umaac.id Website:: www.uma.ac.id 

Nomor : J-if:HFO/PP/2012 

Lampi ran 
1:-l a I : Pcngambilan Data 

Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kota Medan 

Jalan Pe l ita 4 fvkclan 

Dengan hormat 

I? Maret 2012 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan iz111 dan 
kesempatan kepacla mahasiswa kami: 

Nama 

NPM 

Program Study 
FakulLas 

: Dodi Tri Wah)1udi 
: 07.860.0009 
: !!mu Psikologi 
: Psikologi 

Untuk melaksanakan pengambilan data pada SMA Negeri 13 Medan guna 
penyusunan skripsi mahasiswa yang betjudul: "PerlJedaan lnetraksi Sosial 
Remaja diti11jau <lari Ibu yang Bekcrja clan yang Tidak Bekerja pada Siswa 
SMA Ncgcri l3 !Vlcdan." 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian ditnaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan pcnyu:sunan skripsi. yang rnerupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 

tcrsebut untuk mcngikuti uj i an Sai:iana Lengkap pada Fakultas Psikologi 

Universitas M e dan Area. 

Sehubungan dengan ha! tersebut karni rnuhon kiranya Bapak/lbu dapat 
memberikan kemudahan dalam proses pengambilan data yang cliperlukan dan 
Surat .lalan untuk pelaksctnakan dimaksud. 

Dernikian kami sampaikan, atas perhatian dan ke1:jasama yang baik d iucapkan 
terima kasih. 
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Pl�lVIERINTAH KC)TA l\1EDAN 
DINAS PENDIDll(AN 

Jabn Pc lita IV No.77 Telp.( OG 1 ) 6629322 Fax.( 061 ) 6629322 
MEDAN -20236 

http://www.disdik. pemkornedan .go. id 

Medan, .;;l.c.J Maret 2012 

Nomor: 420/ ;;dJd-S .PPMP/2012 
Lamp. 

Kepada Yth : 
Kepala S 11A egeri 13 Iedan 
di -Hal lzin Pcnclitian 

i\'le<lan 

1. Berdasark<m surat perrnohonan dari Dekan Fakul�as Psikologi Universitas Medan 
Area Nomor .545/F<JIPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal pada pokok surat ini. 

karni sarnp�tikan kepada Saudara: 

Nam a 
NP�d 
Program SLudy 
Fakullas 
Judul Pcnditian 

Ternpat Penelitian 

Dodi Tri Wahyudi 
07.860.0009 
llmu Psikologi 
Psikologi 
Perbecban lnctraksi So�ial Remaja ditinjau dari !bu yang 
Beke1ja dan yang Tidak Bekerja pada Siswa SMA 
Negeri 13 Medan 
SMA Negeri 13 Medan 

2. Diharapkan Saudara dapat mernbantunya dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. 

b. Yang bersangku tan berkoordinasi dcngan Kepala Sekolah. 
c. Yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke Dinas Pendidikan Kota rviedan c/q 

B idang PPMP selarnbat-lambatnya seminggu setelah selesai penelitian. 
d. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sarnpai kegiatan dianggap selesai. 

3. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara karni ucapkan terima kasih . 

Tembusan: 
I. Dekan Fak.Psikologi Uiv!A 
2. Pe11inggal 
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PEMERINTAH KOTA MEDAN 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (�MA) NEGERI 13 MEDAN 
Jl.Brigjen Zein Hamid Km.7 Titi Kuning - Medan Telp.(061) 786 9928 

Web: http://www.sman13-mdn.sch.id E-mail: info@sman13-mdn.sch.id 

SURA T K E T E R A N G A N  

Nomor : 442/ 084 /S¥A.13/ 2012 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m  a 

N I P 

Pangkat / Golongan 

Jabatan 

Unit Kerja 

: SUTRISNO, M. Pd 

: 196 60 323 1996011 001 

: Pembina /IV /a 

: Kepala Sekolah 

: SMA Negeri 13 Medan 

menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini : 

N am a 

NPM 
Program Studi 

Fak ltas 

Judul Penelitian 

: Dodi Tri Wahyudi 

: 07.860.000 9 

: llmu Psikologi 
: Psikologi 

: Perbedaan lnteraksi Sosial Remaja ditinjau dari lbu yang 

bekerja dan yang tidak bekerja pada siswa SMA Negeri 

13 Medan 

benar telah melaksanakan Pe en ·a di SMA Negeri 13 Medan, pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2012. 

Demikianlah surat keteranga i i i er at untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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