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Aspek Pernyataan 

sebelum judgment 

Hasil Judgment Pernyataan 

setelah judgment Bahasa Indonesia 

(Yostiani N.A.H, 

M.Hum) 

 

Bahasa Inggris 

(Fazri Nur Yusuf, 

M.Pd) 

Dr.Nurhudaya,M.Pd 

Self 

Esteem 

1. Saya mampu 

melakukan berbagai 

hal dengan baik sama 

seperti orang lain. 

 

Oke 

 

Oke 

 

Oke 

Saya mampu melakukan berbagai 

hal dengan baik sama seperti 

orang lain. 

2. Saya merasa tidak 

berguna. 

Oke Saya sering merasa 

tidak berguna. 

Oke  Saya sering merasa tidak berguna.  

3. Saya tidak memiliki 

kebaikan dalam hal 

apapun.   

 

Oke  

Saya merasa sering 

tidak memiliki 

kemampuan. 

 

Oke  

Saya sering merasa tidak memiliki 

kemampuan.  

4. Secara keseluruhan, 

saya merasa puas 

dengan diri sendiri. 

 

Oke 

 

Oke 

 

Oke 

Secara keseluruhan, saya merasa 

puas dengan diri sendiri. 

5. Saya merasa bahwa 

saya tidak mempunyai 

hal apapun untuk 

dibanggakan. 

 

Oke 

Saya merasa tidak 

memiliki hal untuk 

dibanggakan. 

 

Hilangkan kata 

‘bahwa saya’ 

Saya merasa tidak memiliki hal 

apapun untuk dibanggakan. 

 

6. Saya berharap saya 

lebih menghormati 

diri sendiri.  

Oke Oke Ubah kata ‘saya’ di 

tengah kalimat 

menjadi kata ‘dapat’  

Saya berharap dapat lebih 

menghormati diri sendiri. 

7. Saya bersikap positif 

demi kebaikan diri 

sendiri.  

Oke Saya bersikap positif 

terhadap kebaikan 

diri sendiri. 

Ubah kata ‘demi 

kebaikan’ menjadi 

kata ‘terhadap’ 

Saya bersikap positif terhadap 

kebaikan diri sendiri.  

8. Saya merasa bahwa 

saya berkualitas 

dalam hal-hal tertentu.  

 

Oke 

Saya merasa bahwa 

saya cukup baik 

dalam beberapa hal.  

Saya merasa 

memiliki kualitas 

baik/bagus dalam 

Saya merasa memiliki kualitas 

cukup baik dalam beberapa hal.  
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beberapa hal.  

9. Saya merasa bahwa 

saya adalah orang 

yang gagal.  

Oke Oke Oke Saya merasa bahwa saya adalah 

orang yang gagal.  

 10. Saya merasa cukup 

baik, minimal merasa 

setara dengan orang 

lain. 

Oke  Saya merasa cukup 

baik seperti orang 

lain.  

Hilangkan kata 

merasa.   

Saya merasa cukup baik,  minimal 

setara dengan orang lain.  

Perspectiv

e Taking 

11. Sebelum mengkritik 

orang lain, saya 

terlebih dahulu 

membayangkan saya 

berada di posisi orang 

tersebut.  

 

Oke 

 

Oke  

 

Oke  

Sebelum mengkritik orang lain, 

saya terlebih dahulu 

membayangkan saya berada di 

posisi orang tersebut. 

12. Jika saya yakin 

mengenai sesuatu, 

saya tidak akan 

mendengarkan 

pendapat orang lain.  

 

Oke  

 

Oke 

 

Oke  

Jika saya yakin mengenai sesuatu, 

saya tidak akan mendengarkan 

pendapat orang lain. 

13. Saya mencoba 

memahami teman  

dengan 

membayangkan diri 

sendiri berada di 

posisi seperti teman 

tersebut.  

 

Oke 

Saya terkadang 

mencoba memahami 

teman dengan 

memposisikan diri 

sendiri pada 

posisinya.  

 

Oke  

Saya terkadang mencoba 

memahami teman dengan 

membayangkan diri sendiri berada 

di posisi teman tersebut.  

14. Saya percaya bahwa 

ada dua sisi dari 

setiap hal dan harus 

dicoba untuk 

 

Oke 

Saya percaya bahwa 

ada dua sisi dari 

setiap masalah dan 

harus dicoba untuk 

Saya percaya bahwa 

ada dua sisi dari 

setiap hal dan 

mencoba memahami 

Saya percaya bahwa ada dua sisi 

dari setiap masalah dan mencoba 

memahami kedua sisi tersebut.  
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dipahami dengan 

baik.  

dipahami dengan 

baik.  

kedua sisi tersebut.  

15. Saya merasa 

berkesulitan untuk 

melihat sesuatu atas 

dasar pandangan 

orang lain.  

Ubah kata 

berkesulitan 

menjadi kesulitan.  

Saya terkadang 

merasa sulit untuk 

melihat sesuatu 

berdasarkan 

pandangan orang 

lain.  

Oke  Saya terkadang merasa sulit untuk 

melihat sesuatu berdasarkan 

pandangan orang lain. 

16. Saya mencoba untuk 

mendengarkan 

pendapat orang lain 

sebelum membuat 

keputusan.  

Oke Saya mencoba untuk 

mendengarkan 

pendapat orang lain 

yang berbeda 

sebelum membuat 

keputusan.  

Oke Saya mencoba untuk 

mendengarkan pendapat orang 

lain sebelum membuat keputusan. 

17. Ketika saya marah 

terhadap seseorang, 

saya mengontrol diri 

dengan cara 

membayangkan saya 

berada di posisi orang 

tersebut.  

Oke Ketika saya marah 

terhadap seseorang, 

saya mengontrol diri. 

Oke  Ketika saya marah terhadap 

seseorang, saya mengontrol diri 

dengan cara membayangkan saya 

berada di posisi orang tersebut. 

Empathy 18. Ketika melihat orang 

lain dimanfaatkan, 

saya merasa ingin 

mencegah hal tersebut 

terjadi.  

Hilangkan kata 

terjadi. 

Oke  Oke  Ketika melihat orang lain 

dimanfaatkan, saya merasa ingin 

mencegah hal tersebut.  

 19. Ketika melihat orang 

lain diperlakukan 

seenaknya, saya 

merasa kasihan 

 

Oke 

 

Oke 

 

Oke  

Ketika melihat orang lain 

diperlakukan seenaknya, saya 

merasa kasihan terhadap mereka. 
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terhadap mereka.  

 20. Saya merasa 

bersimpati dan 

perhatian terhadap 

orang-orang yang 

kurang beruntung 

dibandingkan dengan 

saya.  

Hilangkan kata 

merasa.  

Oke Saya simpati dan 

perhatian terhadap 

orang-orang yang 

kurang beruntung 

dibandingkan saya.  

Saya simpati dan perhatian 

terhadap orang-orang yang kurang 

beruntung dibandingkan dengan 

saya. 

 21. Saya dapat 

mendeskripsikan diri 

sendiri sebagai orang 

yang lembut.  

Oke  Saya dapat 

mendeskripsikan diri 

sendiri sebagai orang 

yang sangat lembut.  

Oke Saya dapat mendeskripsikan diri 

sendiri sebagai orang yang sangat 

lembut. 

 22. Saya tidak merasa 

bersimpati terhadap 

masalah orang lain.  

Ubah kata 

bersimpati 

menjadi simpati 

Oke Saya tidak simpati 

terhadap masalah 

orang lain.  

Saya tidak simpati terhadap 

masalah orang lain. 

 23. Ketidakberuntungan 

orang lain tidak 

berpengaruh besar 

terhadap saya.  

Oke Oke Oke  Ketidakberuntungan orang lain 

tidak berpengaruh besar terhadap 

saya. 

 24. Saya sensitif dengan 

hal-hal yang terjadi di 

sekeliling saya.  

Oke  Oke Oke  Saya sensitif dengan hal-hal yang 

terjadi di sekeliling saya. 

 

Social 

Initiative 

25. Saya menikmati  

kegiatan dan 

mendiskusikannya 

bersama teman-

teman.  

Saya menikmati 

diskusi dan 

berkegiatan 

bersama teman-

teman.  

Saya menikmati 

melakukan kegiatan 

dan bercakap-cakap 

bersama teman. 

Saya menikmati 

berbincang dan 

berkegiatan bersama 

teman-teman  

Saya menikmati melakukan 

kegiatan dan berbincang bersama 

teman-teman. 

26. Saya berdiskusi 

dengan guru dan/atau 

staf sekolah lainnya. 

Oke Saya bercakap 

dengan orang 

dewasa, seperti guru 

Oke  Saya bercakap dengan guru 

dan/atau staf sekolah lainnya. 
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dan/atau staf di 

sekolah. 

27. Saya berbagi perasaan 

dan gagasan dengan 

teman.  

Oke Oke Oke Saya berbagi perasaan dan 

gagasan dengan teman. 

28. Saya aktif terlibat 

dalam kegiatan 

pramuka di sekolah.   

Oke Oke Saya aktif terlibat 

dalam kegiatan 

diskusi tentang 

berbagai masalah 

yang berkembang di 

masyarakat. 

Saya aktif terlibat dalam kegiatan 

diskusi tentang berbagai masalah 

yang berkembang di masyarakat. 

29. Saya berdiskusi 

tentang hal-hal lain di 

luar sekolah dengan 

guru dan/atau staf 

sekolah lainnya.  

Oke Oke Hilangkan kata ‘lain’ Saya berdiskusi tentang hal-hal di 

luar sekolah dengan guru dan/atau 

staf sekolah lainnya. 

30. Saya aktif terlibat 

dalam pembuatan 

mading sekolah.  

Oke Oke Oke Saya aktif terlibat dalam 

pembuatan mading sekolah. 

31. Saya aktif terlibat 

dalam pembuatan 

buku tahunan atau 

buku alumni sekolah. 

Oke Oke Saya aktif terlibat 

dalam pembuatan 

buku alumni 

sekolah.  

Saya aktif terlibat dalam 

pembuatan buku alumni sekolah. 

32. Saya membantu 

teman-teman yang 

membutuhkan 

pertolongan.  

Oke  Oke  Oke  

 

Saya membantu teman-teman 

yang membutuhkan pertolongan. 

33. Saya bertanya di kelas 

ketika ada materi 

yang tidak 

Oke  Oke  Oke  Saya bertanya di kelas ketika ada 

materi yang tidak dimengerti. 



Rissa Fadhilla Rakhmi, 2016 
PROFIL KOMPETENSI INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dimengerti.  

34. Saya aktif terlibat 

dalam ekstrakurikuler.  

Oke  Oke Oke  Saya aktif terlibat dalam 

ekstrakurikuler. 

35. Saya 

mengekspresikan rasa 

suka dan perhatian 

saya terhadap teman-

teman.  

Oke  Oke  Oke  Saya mengekspresikan rasa suka 

dan perhatian saya terhadap 

teman-teman. 

36. Saya aktif terlibat di 

OSIS.  

Oke Oke  Oke  Saya aktif terlibat di OSIS. 

37. Saya terlibat kegiatan 

diskusi di kelas.  

Oke  Oke Oke  Saya terlibat kegiatan diskusi di 

kelas. 

38. Saya merasa nyaman 

dapat bercanda 

dengan guru dan/atau 

staf sekolah lainnya.  

Ubah kata dapat 

menjadi saat.  

Oke Oke  Saya merasa nyaman saat  

bercanda dengan guru dan/atau 

staf sekolah lainnya. 

Peer 

Connectio

n 

39. Saya menelepon 

teman sesuai 

keperluan.  

Oke  Saya sering 

bertelepon.   

Saya sering 

menelepon teman 

dekat. 

Saya sering menelepon teman 

dekat.  

 40. Saya meminta 

bantuan kepada teman 

jika diperlukan.  

Oke  Oke  Saya meminta 

bantuan kepada 

teman dekat  jika 

diperlukan. 

Saya meminta bantuan kepada 

teman dekat jika diperlukan. 

 41. Saya main bersama 

teman di rumah 

teman. 

Oke  Saya sering bermain 

bersama ke rumah 

teman.  

Saya sering bermain 

ke rumah teman 

dekat.  

Saya sering bermain ke rumah 

teman dekat. 

 42. Saya main bersama 

teman di rumah 

sendiri. 

Oke  Teman sering 

bermain bersama ke 

rumah saya.  

Teman dekat sering 

bermain di rumah 

saya. 

Teman dekat sering bermain di 

rumah saya.  

 43. Saya berdiskusi Oke  Saya sering bercerita Saya membicarakan Saya membicarakan hal-hal 
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secara terbuka dengan 

teman tertentu, namun 

tidak dengan yang 

lainnya.   

tentang saya secara 

terbuka dengan 

teman tertentu, 

namun tidak dengan 

yang lainnya.  

hal-hal tentang saya 

secara terbuka 

dengan teman dekat, 

tetapi tidak dengan 

orang lain.  

tentang saya secara terbuka 

dengan teman dekat, namun tidak 

dengan yang lainnya. 

 44. Saya bermain dalam 

kegiatan olahraga 

bersama teman-

teman.  

Saya berolahraga 

bersama teman-

teman.  

Saya sering 

berpergian bersama 

teman, seperti 

menonton bioskop, 

berbelanja atau 

berolahraga. 

Saya sering 

berpergian bersama 

teman, contohnya 

menonton, belanja 

atau olahraga.  

Saya sering berpergian bersama 

teman, seperti menonton bioskop, 

berbelanja atau berolahraga. 

 45. Saya mendapat pujian 

atau ucapan selamat 

ketika saya mendapat 

prestasi. 

Oke  Oke  Oke  Saya mendapat pujian atau ucapan 

selamat ketika saya mendapat 

prestasi. 

 

Communi

cation 

with 

Mother  

46. Saya mengemukakan 

ide kepada ibu tanpa 

merasa ragu ataupun 

malu.   

Oke Oke Oke  Saya mengemukakan ide kepada 

ibu tanpa merasa ragu ataupun 

malu.   

47. Saya puas dengan 

cara saya dan ibu 

berbincang bersama.  

Oke  Oke Oke Saya puas dengan cara saya dan 

ibu berbincang bersama. 

48. Jika saya berada 

dalam masalah, saya 

meminta bantuan ibu.  

Oke  Oke Oke Jika saya berada dalam masalah, 

saya meminta bantuan ibu. 

49. Saya berhati-hati 

dalam berbicara 

dengan ibu.  

Oke  Oke  Oke  Saya berhati-hati dalam berbicara 

dengan ibu. 

50. Ibu memberikan 

jawaban yang jujur 

Oke  Oke  Oke  Ibu memberikan jawaban yang 

jujur terhadap pertanyaan saya. 
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terhadap pertanyaan 

saya.  

51. Saya terbuka kepada 

ibu.  

Oke  Saya terbuka untuk 

membicarakan 

permasalahan 

pribadi kepada ibu.  

Oke Saya terbuka untuk membicarakan 

permasalahan pribadi kepada ibu. 

Communi

cation 

with 

Father  

52. Saya mengemukakan 

ide kepada ayah tanpa 

merasa ragu ataupun 

malu.   

Oke Oke Oke  Saya mengemukakan ide kepada 

ayah tanpa merasa ragu ataupun 

malu.   

53. Saya puas dengan 

cara saya dan ayah 

saya berbincang 

bersama. 

Oke Oke Oke  Saya puas dengan cara saya dan 

ayah saya berbincang bersama. 

54. Jika saya berada 

dalam masalah, saya 

meminta bantuan 

ayah. 

Oke  Oke Oke  Jika saya berada dalam masalah, 

saya meminta bantuan ayah. 

55. Saya berhati-hati 

dalam berbicara 

dengan ayah. 

Oke Oke  Oke  Saya berhati-hati dalam berbicara 

dengan ayah. 

56. Ayah memberikan 

jawaban yang jujur 

terhadap pertanyaan 

saya. 

Oke Oke  Oke  Ayah memberikan jawaban yang 

jujur terhadap pertanyaan saya. 

57. Saya terbuka kepada 

ayah. 

Oke Oke  Oke  Saya terbuka untuk membicarakan 

permasalahan pribadi kepada 

ayah.  

 


