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ANGKET

Berilah checklist pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda.

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju

http://nadhirin.blogspot.co.id/2010/04/www.edwias.com


Nama : .................
Jenis Kelamin : ..................
Umur : ..................
Kelas : ..................

No Pertanyaan STS TS S SS
1 Saya suka berbicara tentang kehidupan pribadi saya
2 Saya bersedia menceritakan tentang pribadi saya

kepada orang yang baru saya kenal
3 Saya berbagi dengan teman saya, apa yang saya

rasakan
4 Saya tidak suka berbagi tentang apapun pada orang

lain
5 Saya berbagi informasi tentang diri saya kepada orang

yang baru saya kenal
6 Berbagi pengalaman kepada orang yang baru yang

saya kenal adalah hal yang menyenangkan
7 Saya tidak permasalahkan jika teman-teman saya tahu

tentang cita-cita, harapan juga mimpi saya
8 Saya merasa tidak nyaman jika orang lain harus tahu

rahasia tentang diri saya
9 Saya suka berbagi pengalaman tentang kehidupan

rohani saya kepada orang yang baru saya kenal
10 Saya berbagi pandangan saya tentang Tuhan (Allah)

kepada orang yang baru saya kenal
11 Saya suka berbagi tentang agama saya kepada orang

yang baru saya kenal
12 Bagi saya setiap agama berbeda-beda, jadi tidak perlu

saling berbagi
13 Saya berbagi masalah akademis saya kepada teman

saya
14 Saya berbagi pandangan saya tentang pentingnya

pendidikan dalam kehidupan.
15 Setiap kali saya mengalami kegagalan, saya merasa

perlu memiliki seseorang untuk diajak bicara
16 Saya tidak suka berbagi pendapat tentang pandangan

pribadi saya mengenai moralitas seksual pada teman
saya

17 Saya tidak suka berbicara tentang kehidupan cinta
saya kepada siapapun

18 Saya suka menceritakan tentang keluarga saya kepada
teman saya.



19 Saya suka berbagi tentang perasaan saya kepada
orang yang baru saya kenal

20 Saya membiarkan pribadi saya diketahui orang lain.
21 Saya takut untuk berbagi dengan orang yang baru saya

kenal
22 saya menceritakan hal-hal yang membuat saya sedih
23 Saya tidak berbagi hal-hal yang paling saya

khawatirkan hanya kepada teman
24 Saya sedih saat teman-teman saya mengetahui

permasalahan saya
25 Saya memastikan bahwa sahabat saya tahu tentang

minat dan hobby saya
26 Saya suka berbicara tentang jenis pesta atau

pertemuan sosial yang saya sukai
27 Teman-teman saya tahu hal-hal apa yang saya sukai.
28 Saya hanya akan mengatakan tentang masalah saya

pada teman
29 saya dapat berbagi dengan orang lain tentang

masalah-masalah saya kapan saja yang saya mau
30 Saya merasa tidak harus membuka masalah pribadi

saya kepada orang lain
31 Saya tidak suka masalah yang saya hadapi harus

diketahui oleh orang lain.


