
N a m a : 

Tanggal 
    
PETUNJUK 

• Berikut ini ada serangkaian pernyataan yang menggambarkan keadaan Anda pada saat 

ini. 

• Bacalah tiap pernyataan dengan cermat, kemudian pilihlah pernyataan yang paling 

mencerminkan keadaan diri anda dan apa yang anda rasakan akhir-akhir ini. 

• Pada setiap nomor, ada empat sampai enam alternatif pernyatan dan anda boleh 

memilih lebih dari satu pernyatan. Berilah tanda silang (X) pada alternatif pernyataan 

yang anda pilih 

• Tidak ada jawaban yang salah dan jangan sampai ada yang terlewati. 

 

1.  (0) Saya tidak merasa sedih. 

 (1) Saya merasa sedih. 

      (2) Saya merasa sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat bergembira lagi. 

      (3) Saya merasa begitu sedih atau tidak bahagia, sehingga sangat menyakitkan. 

      (4) Saya begitu sedih atau tidak berbahagia sehingga saya tidak tahan.  

 

 

2.  (0)  Saya merasa optimis mengenai masa depan saya. 

     (1)  Saya merasa berkecil hati mengenai masa depan saya. 

     (2)  Saya merasa tidak mempunyai harapan apapun. 

     (3)  Saya merasa tidak akan pernah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan saya   

     (4)  Saya merasa masa depan saya tidak dapat diharapkan dan keadaan tersebut tidak   

dapat diperbaiki lagi.   

 

 

3. (0) Saya merasa sebagai orang yang tidak sering gagal. 

    (1) Saya merasa lebih sering gagal daripada kebanyakan orang.  

    (2) Saya merasa telah melakukan sedikit sekali hal-hal yang berguna atau berarti dengan 

berhasil. 

    (3) Jika saya melihat ke masa lalu, yang yang tampak hanya kegagalan.  

    (4) Saya merasa sebagai orang yang benar-benar gagal sama sekali. 

 

 

4. (0) Saya merasa puas.   

    (1) Saya sering sekali merasa bosan. 

    (2) Saya tidak lagi menikmati berbagai hal sama seperti dulu   

    (3) Saya tidak lagi mendapat kepuasan dari hal apapun 

    (4) Saya merasa tidak puas dengan apa saja. 

 

 

5. (0) Saya tidak merasa bersalah. 

    (1) Saya sering sekali merasa bersalah atau tidak berguna. 

    (2) Saya benar-benar merasa bersalah. 

    (3) Saya sekarang merasa bersalah atau tidak berguna praktis  sepanjang waktu. 

    (4) Saya merasa seakan-akan saya sngat bersalah atau tidak berguna.  

 

 

6. (0) Saya tidak merasa bahwa saya sedang dihukum 

    (1) Saya merasa bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi pada diri saya. 

    (2) Saya merasa, saya sedang dihukum. 

    (3) Saya merasa bahwa saya pantas dihukum. 

    (4) Saya ingin dihukum. 

RAHASIA 



 

7. (0) Saya tidak merasa kecewa terhadap diri sendiri. 

    (1) Saya kecewa terhadap diri sendiri. 

    (2) Saya tidak menyukai diri saya sendiri. 

    (3) Saya merasa muak terhadap diri saya sendiri. 

    (4) Saya membenci diri saya sendiri. 

 

 

8. (0) Saya tidak merasa lebih buruk dibanding orang lain. 

    (1) Saya mencela diri saya sendiri karena kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan 

saya. 

    (2) Saya menyalahkan diri saya sendiri atas kesalahan-kesalahan saya. 

    (3) Saya menyalahkan diri saya sendiri atas segala hal buruk yang telah terjadi. 

 

 

9. (0) Saya tidak mempunyai pikiran apapun untuk menyakiti diri sendiri. 

    (1) Saya mempunyai pikiran untuk menyakiti diri sendiri, tetapi saya tidak akan       

melakukannya. 

    (2 ) Rasanya lebih baik saya mati saja. 

    (3) Saya merasa keluarga saya akan lebih baik jika saya mati. 

    (4) Saya mempunyai rencana pasti untuk bunuh diri. 

    (5) Jika dapat saya akan bunuh diri. 

 

 

10.(0) Saya tidak lagi menangis seperti biasanya. 

     (1)  Saya sekarang lebih banyak menangis dibanding dulu. 

     (2)  Saya menangis sepanjang waktu, dan saya tidak dapat menghentikannya. 

     (3)  Saya dulu dapat menangis, tetapi sekarang sama sekali tidak dapat, meskipun saya 

ingin menangis. 

 

 

11. (0) Saya tidak lebih jengkel daripada biasanya. 

     (1)  Saya lebih mudah terganggu atau jengkel daripada biasa. 

     (2)  Saya selalu merasa jengkel. 

     (3)  Saya sudah sedemikian jengkelnya, sehingga saya tidak dapat lebih jengkel daripada 

yang saya rasakan sekarang.  

 

 

12. (0) Saya tidak kehilangan perhatian terhadap orang lain. 

      (1) Saya sekarang tidak begitu tertarik terhadap orang lain Dibanding dulu. 

      (2) Saya telah kehilangan sebagian besar perhatian saya terhadap orang lain. 

      (3) Saya telah kehilangan seluruh perhatian saya terhadap orang lain dan sama sekali 

tidak peduli terhadap mereka. 

 

 

13. (0) Saya dapat membuat keputusan sebaik biasanya. 

     (1) Saya mencoba menunda-nunda dalam mengambil keputusan. 

     (2) Saya mengalami banyak kesulitan dalam mengambil keputusan. 

     (3) Saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan lagi. 

 

 

 

14. (0) Saya tidak merasa penampilan saya lebih jelek daripada dulu. 

     (1) Saya cemas, saya kelihatan tua atau tidak menarik lagi. 

(2) Saya selalu merasa ada perubahan-perubahan dalam penampilan saya dan itu 

membuat saya tampak tidak menarik. 

     (3) Saya merasa bahwa penampilan saya sangat jelek. 

 

 



 

15. (0) Saya dapat bekerja hampir sebaik sebelumnya. 

     (1) Saya memerlukan usaha tambahan untuk memulai suatu pekerjaan. 

     (2) Saya tidak bekerja sebaik dulu. 

     (3) Saya harus mendorong diri saya dengan sangat keras untuk melakukan sesuatu. 

     (4) Saya sama sekali tidak dapat mengerjakan apapun. 

 

 

16. (0) Saya dapat tidur sebaik biasanya. 

     (1)  Tidak seperti biasanya, saya enggan bangun pagi. 

     (2)  Saya bangun 1 atau 2 jam lebih cepat dari biasanya, dan merasa sulit tidur kembali. 

     (3)  Setiap hari saya bangun pagi-pagi sekali dan tidak dapat tidur lebih dari 5 jam. 

 

 

17. (0) Saya tidak merasa lebih lelah daripada biasanya. 

     (1) Saya merasa lebih mudah lelah dibanding dulu. 

     (2) Saya menjadi lebih lelah jika mengerjakan apapun. 

     (3) Saya terlalu lelah untuk mengerjakan apapun. 

 

 

18. (0) Selera makan saya tidak lebih buruk daripada biasanya. 

     (1) Selera makan saya tidak sebaik dulu. 

     (2) Selera makan saya jauh lebih buruk sekarang ini. 

     (3) Saya sama sekali tidak mempunyai selera makan lagi. 

 

 

19. (0) Akhir-akhir ini saya tidak kehilangan berat badan. 

(1) Saya telah kehilangan berat badan lebih dari 2,5 kg. 

(2) Saya telah kehilangan berat badan lebih dari 5 kg. 

(3) Saya telah kehilangan berat badan lebih dari 7,5 kg. 

 

 

20. (0) Saya tidak mengkhawatirkan kesehatan saya lebih dari biasanya. 

      (1) Saya khawatir akan rasa sakit, seperti mules atau sembelit (sulit buang air besar). 

      (2) Saya begitu khawatir akan kesehatan badan, sehingga sulit untuk memikirkan hal-hal  

lain. 

      (3) Seluruh perhatian saya tersita oleh apa yang saya rasakan pada tubuh saya. 

 

 

21. (0) Akhir-akhir ini saya tidak melihat perubahan apapun  Dalam minat saya terhadap  

seks.   

     (1) Saya tidak begitu tertarik terhadap seks dibanding dulu. 

     (2) Sekarang minat saya terhadap seks jauh berkurang. 

     (3) Saya sama sekali telah kehilangan minat terhadap seks. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH ATAS 

KERJASAMANYA 

 


