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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Skala Kepercayaan Diri 

No Pernyataan SS S TS STS 

01 
Sangat mudah bagi saya mendapat teman 

baru. 
    

02 
Saya cemas ketika saya ketahuan guru 

berkelahi dan dipanggil keruang guru. 
    

03 Saya berani melakukan apa yang saya mau.     

04 
Saya selalu merasa sangat senang dengan 

kemampuan yang saya miliki. 
    

05 
Ketika harus mengambil keputusan, saya 

selalu meminta pendapat orang lain. 
    

06 
Saya senang ketika bertemu dengan orang 

baru. 
    

07 Saya mudah ragu dengan kemampuan saya.     

08 
Lebih baik minta bantuan teman daripada 

mngerjakan sesuatu sendiri. 
    

09 
Saya suka mengajak orang lain untuk 

berbicara (ngobrol). 
    

10 
Saya lebih suka bersama teman yang sudah 

saya kenal. 
    

11 
Saya selalu memutuskan sendiri tindakan 

yang harus saya lakukan 
    

12 
Saya yakin dengan kebenaran tindakan yang 

saya perbuat 
    

13 
Saya mudah kepikiran negatif akan sesutu 

yang saya akan lakukan. 
    

14 
Tergeritik keraguan ketika saya mengambil 

keputusan yang berat. 
    

15 

Saya merasa diri saya mempunyai 

kemampuan dibanding dengan teman-teman 

yang lain. 

    

16 
Saya selalu berani dalam menghadapi 

masalah. 
    

17 
Saya mengalah ketika berbeda pendapat 

terjadi. 
    

18 
Saya lebih memilih diam dan menunggu 

orang lain mengajak saya berbicara. 
    

19 
Saya tidak pernah merasa bersalah dengan 

apa yang menjadi keputusan saya. 
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20 
Saya merasa minder ketika teman saya lebih 

baik dari saya. 
    

21 
Saya akan pergi menjauh jika pendapat saya 

tidak di hargai. 
    

22 Saya merasa senang ketika banyak teman.     

23 
Bertanya dengan teman terlebih dahulu 

sebelum mengambil keputusan. 
    

24 
Saya suka kumpul dengan teman-teman 

ketika istirahat. 
    

25 
Saya mampu memahami saat ada teman 

yang melakukan kesalahan. 
    

26 
Saya lebih banyak berada dikelas pada saat 

istirahat. 
    

27 
Lebih baik diam daripada melakukan 

kesalahan. 
    

28 
Saya selalu ikut serta dalam mengutarakan 

pendapat dan keputusan. 
    

29 
Berteman dengan satu atau dua orang saja 

sudah cukup bagi saya. 
    

30 
Saya tidak marah ketika teman saya 

mengejek saya. 
    

31 
Saya sering merasa kesal jika ada orang yang 

melakukan sesuatu diluar keinginan saya. 
    

32 
Saya merasa takut ketika dipanggil guru 

kekantor. 
    

33 Saya selalu menghargai orang lain.     

34 
Saya pasif saat teman-teman satu kelas 

bermusyawarah mengenai pelajaran. 
    

35 Saya merasa tenang saja jika dipanggil guru.     

36 
Saya takut salah ketika guru menyuruh saya 

menjelaskan pelajaran di depan kelas. 
    

37 
Saya selalu merasa yakin dengan tindakan 

yang saya lakukan. 
    

38 
Saya bisa memahami setiap katarakter atau 

kepribadian teman-teman. 
    

39 
Saya sering merasa takut ketika dipanggil 

guru. 
    

40 
Saya marah kalau dibilang  jelek oleh teman-

teman saya. 
    

41 
Jika ada kompetisi dengan keahlian saya, 

maka saya akan secepatnya akan 

mengikutinya. 
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42 
Saya memilih pulang dari sekolah, saat 

sekolah sudah mulai sepi. 
    

43 Saya selalu yakin dengan tindakan saya.     
44 Saya terbiasa pulang bersama teman-teman.     

45 
Saya merasa minder ketika ada teman yang  

meragukan saya. 
    

46 
Hal yang menyenangkan adalah ketika pergi 

bersama dengan teman-teman. 
    

47 
Saya mampu menerima setiap pendapat 

teman-teman. 
    

48 Saya merasa gemetar ketika di tegur guru.     

49 
Saya selalu tenang ketika menghadapi 

sesuatu. 
    

50 
Saya lebih mengutamakan pendapat saya di 

banding orang lain. 
    

51 
Saya tidak pernah minder dengan kebisaan 

yang saya miliki. 
    

52 
Saya sering bertengkar dengan teman ketika 

berbeda pendapat. 
    

53 
Saya tidak suka membanding-bandingkan 

kemampuan orang lain. 
    

54 
Saya yakin dengan kemampuan saya, di 

banding orang lain. 
    

55 Saya biasanya jajan kekantin sendirian.     

56 
Saya sering merasa sudah tiadak ada lagi 

kesalahan yang saya perbuat. 
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Skala Perilaku Menyimpang 

No Item STS TS S SS 

01 Saya pernah berbohong kepada teman saya.     

02 
Saya senang berteman dengan teman yang 

rajin masuk sekolah. 
    

03 
Hal yang menyenangkan ketika mengolok-olok 

teman sampai dia malu. 
    

04 
Saya menegur teman saya yang sering keluar 

kelas pada jam pelajaran. 
    

05 
Bermain game di warnet lebih menyenangkan 

daripada masuk kelas. 
    

06 

Saat saya berkomonikasi dengan teman-teman, 

hal yang lumrah bercanda sambil mengumpat 

(berbicara kotor). 

    

07 
Ketika saya bosan, saya sering  keluar kelas 

pada waktu jam pelajaran. 
    

08 Coret-coret baju adalah hal yang biasa.     
09 Berkata jujur merupakan hal yang sangat baik.     

10 
Ibu menegur saya ketika saya berkata yang 

tidak sopan. 
    

11 
Pada saat maraah, saya mudah melontarkan 

kata-kata kasar 
    

12 
Mengejek teman adalah perbutan yang tidak 

sopan. 
    

13 
Saya membolos karna tidak ingin masuk 

sekolah. 
    

14 Saya tidak pernah terlambat masuk sekolah     

15 
Saya pernah meniru teman berkata yang tidak 

sopan 
    

16 Saya pernah tidak menepati janji.     

17 
Saya sering mendapatkan protes dari teman, 

saat saya merokok dilingkungan sekolah. 
    

18 
Bapak tidak menghiraukan  saya, ketika saya 

berkata tidak baik. 
    

19 
Saya tidak mau ketinggalan pelajaran 1 

haripun. 
    

20 
Memiliki pacar saat sekolah merupakan hal 

yang mengasikkan. 
    

21 Ayah tidak melarang saya berbohong.     
22 Guru menghukum saya, ketika saya ketahuan     
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membolos. 

23 
Saya pernah ngejek teman saya dengan sebutan 

nama binatang. 
    

24 
Bagi saya mencoret-coret baju itu hanya 

mengotori baju saja. 
    

25 
Ayah memarahi saya saat saya ketahuan 

membolos. 
    

26 
Saya pernah  mengambil pulpen tanpa 

sepengetahuan teman saya. 
    

27 Janji adalah hutang.     

28 
Saya suka ribut saat guru menerangkan 

pelajaran. 
    

29 
Ibu mengajarkan kepada saya selalau berkata 

jujur. 
    

30 
Ketika saya terlambat, saya tidak mendapatkan 

sangsi dari sekolah 
    

31 
Saya memanggil teman saya dengan nama 

panggilan yang sebenarnya. 
    

32 
Ketika di sekolah, memakai pakaian yang tidak 

rapi merupakan hal yang biasa. 
    

33 
Mengambil barang orang lain merupakan 

tindakan kriminal. 
    

34 
Berdusta dengan sesama teman adalah hal 

yang bisa. 
    

35 
Saya senang memanggil teman dengan nama 

yang dia sukai 
    

36 Mencium pipi pacar adalah hal yang biasa     

37 
Ibu merasa senang disaat saya mendapatkan 

prestasi di sekolah. 
    

38 
Saya merasa tidak nyaman ketika pakaian saya 

tidak bersih dan rapi, pada saat sekolah 
    

39 Tawuran itu hal yang mengasikkan.     

40 
Berkelahi hanya menyakiti diri sendiri dan 

orang lain. 
    

41 
Bagi saya jika ada barang teman yang terbawa 

pulang, tidak perlu dikembalikan lagi. 
    

42 
Lebih baik diam daripada berkata yang tidak 

benar. 
    

43 
Saya sering mengumpat (berbicara kotor) jika 

merasa tidak senang. 
    

44 
Saya memilih fokus belajar daripada 

menghabiskan waktu untuk pacaran. 
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45 
Berkelahi dengan teman di sekolah adalah hal 

yang biasa saja. 
    

46 
Mencuri merupakan tindakan yang merugikan 

orang lain. 
    

47 
Kalau ada orang berkelahi tidak perlu di 

hiraukan. 
    

48 Ayah tidak melarang saya pulang larut malam.     

49 
Memakai pakaian yang rapi saat sekolah 

adalah hal yang saya sukai. 
    

50 
Saya tidak mengembalikan lagi buku yang 

pernah saya pinjam pada teman saya. 
    

51 
Saya bisa membolos karena keamanan sekolah 

tidak ketat. 
    

52 Saya merasa takut jika ketahuan guru berkelahi     

53 
Berkelahi bukanlah satu-satunya jalan untuk 

menyelesaikan masalah. 
    

54 
Berjalan bergandengan dengan pacar saat 

kekantin, merupakan hal yang biasa saja. 
    

55 
Dengan berkelahi disekolah, menunjukkan 

saya pemberani 
    

56 
Bagi saya tidak ada rumus pacaran dalam 

hidup saya. 
    

57 
Orangyang kuat itu adalah orang yang menang 

saat berkelahi. 
    

58 
Ketika saya mengetahui ada teman yang akan 

membolos, maka saya marah kepadanya 
    

59 
Kalau uang saya di curi saya berhak memukuli 

pencuri tersebut. 
    

60 
Saya mengembalikan pulpen yang saya 

pinjam. 
    

61 
Ibu guru tidak menegur saya jika baju seragam 

sekolah saya di coret-coret 
    

62 Kalau ada pencuri harus diserahkan ke polisi     

63 
Ibu memarahi saya ketika saya pulang larut 

malam. 
    

64 
Poskamling berguna untuk menjaga keamanan 

kampung. 
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Reliabilitas Kepercayaan Diri 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.805 .809 28 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

73.0179 45.981 6.78097 28 
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Reliabilitas Perilaku Menyimpang 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.845 .850 38 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

65.1429 96.452 9.82100 38 
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Korelasi 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KD 72.1711 6.95775 76 

PM 67.0132 10.13705 76 

 
 

 

Correlations 

 KD PM 

KD Pearson Correlation 1 .125 

Sig. (2-tailed)  .281 

N 76 76 

PM Pearson Correlation .125 1 

Sig. (2-tailed) .281  

N 76 76 
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