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I. DATA IDENTITAS DOO 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri saudara 

1. Nama (Inisial) 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Anak ke 

5. Status Perkawinan Orang Tua 

: ...... dari ........ bersadaudaraa 

: a. Bercerai b. Tidak bercerai 

II. PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

64 

Berikut ini akan saya sajikan beberapa pernyataan. Adik-adik diminta 

untuk menyatakan pendapat terhadap seluruh pernyataan yang ada dengan cara 

memilih. 

SS Bila sangat setuju dengan pemyataan yang diberikan 

S Bila setuju dengan pemyataan yang diberikan 

TS Bila tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 

STS Bila sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 

Adik-adik hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) alternatif pilhan pada 

setiap pernyataan. Adik-adik cukup membuat tanda check-list (..../) pada kotak 

bagian kanan pernayataan yang sesuai dengan diri adik-adik. Apabila terjadi 

kekeliruan dalam memilih dan terlanjur memberi tanda silang pada tempat 

tersebut maka berilah tanda sama dengan [=] pada pilihan yang keliru tersebut, 

kemudian beri tanda check-list (..../) yang baru pada jawaban yang kalian anggap 

sesuai. Jawaban yang diharapkan sesuai dengan keadaan adik-adik sendiri, dan 

diharapkan keseriusan adik-adik dalam mengerjakannya. Perlu diingat disini tidak 

diharapkan tidak bekerjasama karena kalian memiliki pendapat yang berbebeda 

satu dengan yang lainnya mengenai pernyataan yang diajukan dan sedapat 

mungkin tidak ada satu pemyataan pun yang terlewatkan. 
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No. Pernyataan SS s TS STS 
1 Bila saya pulang telat, anggota keluarga pasti 

mencari saya 

2 Sa ya akan bersikap sesuka ha ti di dalam 

keluarga 

3 Bila hasil ujian saya rendah, orang tua selalu 

memotivasi saya. 

4 Sa ya tidak suka bi la anggota keluarga 

mencampuri masalah saya. 

5 Kami selalu mendiskusikan bila membeli 

sesuatu keperluan rumah 

6 Saya akan rnerahasiakan dari orang tua, jika 

saya mendapat nilai jelek di sekolah. 

7 Bila ada anggota keluarga yang mengalami 

kesusahan, kami selalu merembukannya untuk 

rnencari solusinya. 

8 Saya akan pura-pura tidur bila yang lain akan 

heres-heres rumah. 

9(' Bila ada anggota keluarga yang berulang tahun, 

kami tidak pemah lupa untuk mengucapkannya. 

10  Saya tidak rnau pusing-pusing memikirkan jalan 

keluar bila orangtua sedang ada masalah. 

1 1  Orang tua mengizinkan ternan-teman saya 

datang untuk bermain di rumah 
12 Saya lebih suka bertukar pikiran dengan teman 

daripada harus dengan keluarga 

13 Kami memiliki waktu kapan saja untuk 

berkumpul bersama 

1 4  Saya tidak suka mendengar nasehat dari saudara 

kandung saya, karena membuat saya tersinggung 

15 Kami selalu melakukan pembagian tugas jika 

melakukan pekerjaan rumah 

16 Bila saya kesulitan dalam pelajaran, saudara 
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kandung saya tidak mau membantu 

17  Bila saya punya masalah, anggota keluarga 

selalu membantu saya 

18 Sa ya lebih suka menjauhkan diri daripada 

terlibat dalam masalah keluarga 

19 Bila saya sedang asyik bermain atau berdiskusi 

dengan tern an, anggota keluarga tidak 

menggangu saya 

20 Saya merasa orang tua tidak: lagi sayang, karena 

mereka suka memarahi saya 

21 Bila ada anggota kel uarga yang mengalami 

masalah, kami selalu membicarakan bersama-

sama 

22 Sa ya terpak:sa berpacaran secara sembunyi-

sembunyi karena orangtua pasti tidak setuju 

23 Saya tidak sampai hati jika membiarkan anggota 

keluarga yang lain kelelahan mengerjakan 

pekerjaan rumah. 

24 Saya lebih suka mengerjak:an sesuatu

: Z dengan cara saya sendiri daripiaaoe erjasama 

dengan orang tua 

25 Bila saya sakit, anggota keluarga selalu 

memperhatikan saya 

26 Saya sering dipersalahkan bila ada masalah 

27 Orang tua melibatkan say a mengambil 

keputusan penting untuk keluarga 

28 Kesalahpahaman sering terjadi dikeluarga saya, 

karena masing-masing berusaha 

mempertahankan pendapatnya. 

29 Kami bebas menyampaikan pendapat didalam 

keluarga 

30 Saya benci dengan orang tua karena mereka 

lebih menyayangi saudara kandung yang lain 
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31 Saya senang dapat bergotong royong dengan 

keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah 

32 Saya tidak suka bila orangtua mengajak saya 

untuk membantunya. 

33 Saya akan membesarkan hati orangtua saya bila 

ada masalah 

34 Saya merasa dibeda-bedakan dengan saudara 

kandung oleh orangtua saya 

35 Bila say a berbuat salah kepada anggota 

keluarga, maka saya segera minta maaf 

36 Saya akan mernbantah pendapat orangtua bi la 

saya merasa kurang senang 

37 Saya akan tetap menghagai pendapat oranguta 

rneskipun itu bertentangan dengan saya 

38 Sa ya merasa m melihat kedekatan antara 

orangtua dengan saudara kandung yang Iain. 

39 Sa ya bersedia membantu jika orang tua 

membutuhkan bantuan saya 

40 Di dalam keluarga saya, jika melakukan 

pekerjaan rurnah pasti ada yang iri 
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I. DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri saudara 

6. Nama (Inisial) 

7. Umur 

8. Jenis Kelamin 

9. Anak ke : ...... dati ........ bersadaudaraa 

10. Status Perkawinan Orang Tua : a. Bercerai b. Tidak bercerai 

II. PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

Berikut ini akan saya sajikan beberapa pernyataan. Adik-adik diminta 

untuk menyatakan pendapat terhadap seluruh pernyataan yang ada dengan cara 

memilih. 

SS Bila sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan 

S Bila setuju dengan pernyataan yang diberikan 

TS Bila tidak setuju dengan pemyataan yang diberikan 

STS Bila sangat tidak setuju dengan pemyataan yang diberikan 

Adik-adik hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) altematif pilhan pada 

setiap pemyataan. Adik-adik cukup membuat tanda check-list (..../) pada kotak 

bagian kanan pemayataan yang sesuai dengan diri adik�adik. Apabila terjadi 

kekeliruan dalam memilih dan terlanjur memberi tanda silang pada tempat 

tersebut maka berilah tanda sama dengan [ =] pada pilihan yang keliru tersebut, 

kemudian beri tanda check-list (..../) yang barn pada jawaban yang kalian anggap 

sesuai. Jawaban yang diharapkan sesuai dengan keadaan adik·adik sendiri, dan 

diharapkan keseriusan adik-adik dalaiTI mengerjakannya. Perlu diingat disini tidak: 

diharapkan tidak bekerjasama karena kalian memiliki pendapat yang berbebeda 

satu dengan yang lainnya mengenai pemyataan yang diajukan dan sedapat 

mungkin tidak ada satu pemyataan pun yang terlewatkan. 

I 
I 
' 
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NO PERNYATAAN SS s TS STS 

1 Saya memiliki tubuh yang sehat. 

2 Saya ingin mengubah beberapa bagian 

dari tubuh saya. 

3 Sa ya dan teman-teman yang lain 

memiliki hubungan yang baik. 

4 Saya tidak bersedia jika hams bekerja 

I sama dengan teman-teman yang lain. 

5 Agama adalah panduan say a dalam 

kehidupan sehari-hari. 6 Sa ya sulit mematuhi bentuk peraturan 

apapun yang berlaku. 

7 Saya tenang dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang saya hadapi. 

8 Saya adalah orang yang paling malang di 

dunia. 

9 Jika berada di antara teman-teman, saya 

merasa senang. 

1 0  Saya adalah orang yang ceria. 

11 Saya bangga dengan bentuk fisik yang 

saya miliki saat ini. 

12 Saya orang yang berantakan. 

13 Sa ya orang yang ram ah dan mudah 

bergaul. 

14 Bila ada tern an yang membutuhkan 
' I bantuan, saya akan menghindar. 

15  Saya mampu menjadi anak yang berbakti 

kepada orang tua. 116 I Kadang-kadang saya rneiakukan sesuatu 

. 
tanpa memperdulikan orang lain. 
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17 Saya percaya bahwa setiap hal dalam diri 

saya adalah berharga. 
r 

18 Saya tidak perduli terhadap akibat dari \. 
perbuatan yang saya lakukan. 

19 Say a merasa pantas menjadi ketua 

kelompok. 

20 Saya marah bila teman tidak mengerti apa 

yang saya maksud. 

21 Saya memiliki kulit yang lebih cerah 

dibandingkan dengan teman-teman yang 

lain. 
' 

22 Dengan tubuh yang kurang ideal, - saya 

merasa malu jika berada di depan orang 

ban yak. 

23 Saya sulit memperkenalkan diri dengan 

orang lain. 

24 Say a malas berteman dengan ban yak 

orang. 

25 Bagi saya setiap kekurangan dalam diri 

bukanlah suatu penghambat untuk maju. 

26 Saya mudah marah dan berkata kasar 

dengan orang lain. 

27 Dalam situasi apapun, saya dapat 

mengandalkan diri sendiri. 

28 Saya merasa kecewa bila ada teman yang 

membicarakan kekurangan saya. i 

29 Saya populer di kalangan teman-teman. 

30 Saya merasa keberatan jika ada teman 

yang lebih baik dari saya. 

31 Walaupun bentuk tubuh saya tidak ideal, 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
JALAN KOLAM N0.1 MEDAN ESTATE 

TELP. (061) 7366878, 7364348, FAX. 7366998 MEDAN 20223 
Email:uma001@indosat.net.id Website:uma.ac.id 

Nomor ://� /FO/PP/2010 
Lampiran 
H a 1 : Pengambilan Data 

Yth. Ka. SMA Negeri 2 
Binjai 

Dengan hormat, 

� September 2010 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan kesempatan 
kepada mahasiswa kami: 

· 

Nam a 
NPM 
Program Studi 
Fakultas 

: Indah Pratiwi 
: 06.860.0070 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

untuk melaksanakan pengambilan data pada SMA Negeri 2 Binjai, guna 
penyusunan skripsi yang berjudul: "Hubungan antara Keharmonisan dalam 

Keluarga dengan Konsep Diri pada Remaja di SMA Negeri 2 Binjai." 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area. 

Sehubungan dengan hat tersebut kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan 
kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data 
pada Lembaga yang Bapak pimpin. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
kasih. 

Tembusan: 
1. Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggal 

-

0 
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PEMERINTAH KOTA BINJAI 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 2 KECAMATAN BINJAI SELATAN 
Jalan Padang No. 8 Telp. (061) 8821808 Kode Pos 20722 . 

BINJAI 

.SURAT KETERANGAN. 

Nomor : 070 - ftJO �-

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 2 Binjai menerangkan bahwa : 

N a m  a 

NIM/N PM 

Fakultas 

Jurusan 

Universitas 

Alam at 

INDAH PRATIWI 

06.860.0070 

Psikologi 

Ilmu Psikologi 

Universitai;; Medan Area 

JI. Melinjau Gg. Sempurna No. 1 Binjai Utara 

Adalah benar telah mengadakan penelitian di SMA Negeri 2 Binjai 

pada tanggal 20 September 20 I 0 dengan judul " HUBUNGAN ANTARA 

KEHARMONISAN DALAM KELUARGA DENGAN KONSEP DIRI PADA REMAJA 

Dl SMA NEGERI 2 BINJAI" 

Surat Ketcrangan ini diberikan berdasarkan surat Dekah Universitas Medan Area nomor 

: 1107 / FO/PP/2010 tangga! 3 September 2010. 

lk111ikia11 surat kcterangan ini diperbuat agar dapat diµergunakan seperlunya .. 

·..:.----..::::::--...1- injai, 20 September 2010 

a 1 a, 

l.T c< < - -
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