
 

 

Lampiran 2 

 

SKALA KECERDASAN EMOSI 

 
 
Nama                : 
Jenis Kelamin : 
Umur                : 
Kelas                 : 
 
Petunjuk pengisian: 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan terdapat empat 
pilihan jawaban. Berikan tanda (X) pada pilihan yang Anda anggap paling sesuai 
dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda. 
 
Pilihan jawabannya adalah: 
SS : Sangat setuju 
S       : Setuju 
TS      : Tidak Setuju 
STS    : Sangat Tidak Setuju 
 
Contoh: 

1. Saya selalu menyapa guru ketika bertemu mereka .... 
a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju               d.  Sangat tidak setuju 
 
 
 

Setiap pernyataan yang Anda jawab tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
yang Anda pilih adalah benar, asalkan Anda menjawabnya dengan jujur. 
Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda dijamin oleh peneliti. Oleh karena itu, 
usahakan agar jangan sampai ada nomor yang terlewati untuk dijawab. 
 
Dan kami mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama, bantuan serta 
kesediaan Anda untuk mengisi skala ini. Semoga Anda dapat meraih cita-cita 
Anda. Amin 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Saya tetap akan belajar walaupun besok tidak ada ulangan harian .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

2. Saya berusaha untuk masuk peringkat 10 besar disetiap semester .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

3. Pada hari pertama masuk sekolah saya bisa langsung bergaul dengan teman-

teman baru di sekolah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

4. Saya merasa biasa-biasa saja kalau dimarahi orang tua .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

5. Saya sering terlambat datang ke sekolah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

6. Saya tidak mempunyai target dalam belajar .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

7. Saya selalu belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya buat .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 



 

 

8. Saya akan terus berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai yan terbaik diantara 

teman-teman dikelas .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

9. Saya menghargai pendapat orang lain walaupun saya tidak sependapat dengan 

dia .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

10. Bila teman mengejek saya. Saya merasa perlu untuk membalas ejekannya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

11. Saya tidak suka mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di luar sekolah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

12. Saya merasa bahagia melihat teman yang saya benci sedang sedih .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

13. Bila saya pergi ketempat baru, saya harus memakai sepatu dan tas baru juga .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

14. Saya tidak merasa kecewa apabila orangtua tidak membelikan barang yang 

saya inginkan .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  



 

 

15. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran didepan kelas, saya mendengarkan 

dengan baik .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

16. Saya yakin dengan cita-cita saya walaupun orang lain tidak memahaminya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

  

17. Saya dapat mengenali perasaan orang lain dengan melihat raut mukanya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

18. Biarlah nilai ulangan saya jelek, karena memang saya tidak pintar .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

19. Saya tidak merasa khawatir jika saya tidak belajar untuk ulangan besok .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

20. Jika orangtua mengecewakan saya, saya akan ngambek .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

21. Saya belajar hanya ketika ada ulangan. Jika tidak ada ulangan maka saya tidak 

belajar .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

 



 

 

22. Saya merasa sedih bila ada teman saya yang menangis .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

23. Saya lebih suka mengerjakan tugas sendirian daripada mengerjakannya 

bersama teman .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

24. Saya akan menolak bila ada teman yang mengajak saya untuk membolos 

sekolah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

25. Saya akan belajar dengan giat agar nilai saya tinggi .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

26. Ketika saya marah, saya bisa membanting barang-barang yang ada di sekitar 

saya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

27. Saya tidak memiliki cita-cita .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

28. Saat ada kegiatan gotong royong membersihkan sekolah, saya tidak mau ikut 

gotong royong .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  



 

 

29. Saya sadar dengan kekurangan saya di sekolah dan berusaha untuk selalu 

belajar lebih giat .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

30. Saya merasa ikut senang bila teman saya mendapatkan juara dalam perlombaan 

.... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

31. Saya malas membantu pekerjaan orang tua dirumah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

32. Saya merasa bosan mendengar cerita teman saya yang sedang sedih .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

33. Saya tidak ingin membantu teman saya yang sedang dalam kesulitan .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

34. Saat saya sedang sedih, saya tahu alasan yang menyebabkan saya sedih .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

35. Saya selalu menjaga perasaan orang lain dan tidak membuat mereka merasa 

malu .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 



 

 

36. Saya sering merasa tersinggung dengan ucapan teman saya yang mengejek 

saya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

37. Saya sering mengolok-olok guru yang membuat saya kesal dan memarahi saya 

.... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

38. Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti hanya untuk mencari nilai bukan 

untuk mencari teman dan mencari pengalaman .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

39. Saya tidak mau menghormati ketua kelas karena sebaya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

40. Belajar itu sangat membosankan .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

41. Peraturan-peraturan sekolah membuat saya merasa tidak bebas .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

42. Kalau ada PR saya langsung mengerjakannya dan tidak menunda-nunda .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 



 

 

43. Saya sadar bahwa perasaan malu bertanya tentang pelajaran yang tidak saya 

pahami membuat saya tetap tidak paham pelajaran tersebut .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

44. Saya berusaha untuk tidak menyontek saat ulangan .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

45. Saya mudah bergaul dengan teman yang tidak sekelas dengan saya .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

46. Masalah yang ada dirumah membuat saya tidak semangat untuk belajar di 

sekolah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 

47. PR yang belum saya kerjakan membuat saya merasa khawatir dan merasa 

bersalah .... 

a. Sangat setuju c. Tidak setuju 

b. Setuju  d. Sangat tidak setuju  

 




