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KATEGORISASI SKALA PERSEPSI TERHADAP INTERAKSI SOSIAL
DALAM FACEBOOK
Aitem valid

: 37

Rerata Empirik

: 98,780

Rerata Hipotetik

: 37 x 2,5 = 92,5

Skor tinggi 4 x 37

: 148

Skor rendah 1 x 37

: 37

Rentang

: 148 – 37 = 111

SD =
I.
II.
III.
IV.
V.

Skor : 1,2,3,4

111
= 18,5
6

MH – 3(SD)
92,5 – (3.18,5)
37
MH – 1,8 (SD)
92,5 – (1,8. 18,5)
59,2
MH – 0,6 (SD)
92,5 – (0,6. 18,5)
81,4
MH + 0,6 (SD)
92,5 + (0,6. 18,5)
103,6
MH + 1,8 (SD)
92,5 + (1,8. 18,5)
125,8

s/d MH – 1,8 (SD) (sangat rendah)
92,5 – (1,8 . 18,5)
59,2
s/d MH – 0,6 (SD) (rendah)
92,5 – (0,6 . 18,5)
81,4
s/d MH + 0,6 (SD) (sedang)
92,5 + (0,6 . 18,5)
103,6
s/d MH + 1,8 (SD) (tinggi)
92,5 + (1,8 . 18,5)
125,8
s/d MH + 3 (SD) (sangat tinggi)
92,5 + (3 . 18,5)
148

ME = 98,780

Norma Persepsi Terhadap Interaksi Sosial dalam Facebook
Daerah
Skor
Kriteria
Rerata
Empirik
I
37 < X ≤ 59,2
Sangat rendah
II
59,2 < X ≤ 81,4
Rendah
III
81,4 < X ≤ 103,6
Sedang
98,780
IV
103,6 < X ≤ 125,8
Tinggi
V

125,8 < X ≤ 148

Sangat
Rendah
‐3 SD
37

‐1,8 SD
59,2

Rendah

‐0,6 SD
81,4

sangat tinggi

Sedang

MH
92,5
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tinggi

+0,6 SD
103,6

ME= 98,780

sangat
tinggi

+1,8 SD + 3 SD
125,8
148

KATEGORISASI SKALA CEMBURU PADA PASANGAN
Aitem valid

: 37

Rerata Empirik

: 100,440

Rerata Hipotetik

: 37 x 2,5 = 92,5

Skor tinggi 4 x 37

: 148

Skor rendah 1 x 37

: 37

Rentang

: 148 – 37 = 111

SD =
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Skor : 1,2,3,4

111
= 18,5
6

MH – 3(SD)
92,5 – (3.18,5)
37
MH – 1,8 (SD)
92,5 – (1,8. 18,5)
59,2
MH – 0,6 (SD)
92,5 – (0,6. 18,5)
81,4
MH + 0,6 (SD)
92,5 + (0,6. 18,5)
103,6
MH + 1,8 (SD)
92,5 + (1,8. 18,5)
125,8

s/d MH – 1,8 (SD) (sangat rendah)
92,5 – (1,8 . 18,5)
59,2
s/d MH – 0,6 (SD) (rendah)
92,5 – (0,6 . 18,5)
81,4
s/d MH + 0,6 (SD) (sedang)
92,5 + (0,6 . 18,5)
103,6
s/d MH + 1,8 (SD) (tinggi)
92,5 + (1,8 . 18,5)
125,8
s/d MH + 3 (SD) (sangat tinggi)
92,5 + (3 . 18,5)
148

Norma Cemburu pada pasangan
Skor
Kriteria

Daerah
I
II
III
IV

37 < X ≤ 59,2
59,2 < X ≤ 81,4
81,4 < X ≤ 103,6
103,6 < X ≤ 125,8

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

V

125,8 < X ≤ 148

sangat tinggi

Sangat
Rendah
‐3 SD
37

‐1,8 SD
59,2

Rendah

‐0,6 SD
81,4

Sedang

MH
92,5

tinggi
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+0,6 SD
103,6

ME= 100,440

ME = 100,440

Rerata
Empirik

100,440

sangat
tinggi

+1,8 SD + 3 SD
125,8
148

F.

Skala Penelitian

1. Skala
Persepsi
terhadap
Interaksi sosial dalam Facebook
dengan Cemburu pada pasangan
sebelum Try out.
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FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

I. IDENTITAS DIRI
Nama (boleh inisial)

: ……………………………………

Usia

: …………. tahun

Jenis Kelamin

: …………………

Tempat tinggal (Domisili)

: …………………

Lama berpacaran

: …………………

Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta yang sedang melakukan penelitian, untuk memenuhi salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Psikologi pada program Sarjana Strata 1
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ditengah kesibukan Anda saat ini,
perkenankanlah saya memohon bantuan Anda untuk meluangkan waktu sejenak
guna mengisi pernyataan skala yang telah saya lampirkan.
Jawablah setiap nomor pernyataan sesuai keadaan, perasaan, dan pikiran
Anda. Kerja sama Anda sangat saya butuhkan sebagai sarana penelitian dalam
penyusunan skripsi. Penelitian ini sangat mengharapkan kejujuran dan keseriusan
dalam memberikan jawaban. Jawaban sama sekali tidak mempengaruhi hal-hal
yang berhubungan dengan aktivitas Anda. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda.
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II. PETUNJUK PENGISIAN SKALA
1. Tulislah Identitas Anda pada tempat yang telah disediakan.
2. Di dalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyataan, bacalah setiap
pernyataan dengan teliti. Tugas Anda adalah memilih salah satu alternatif
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda. Jawaban diberikan
dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan di
setiap butir-butir pernyataan dan setiap butir pernyataan jangan sampai
terlewati. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:
SS

: Bila Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada.

S

: Bila Anda Sesuai dengan pernyataan yang ada.

TS : Bila Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada.
STS : Bila Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada.
3. Anda diharapkan menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada yang
terlewatkan.
4. Skala ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban
adalah benar, asal benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri
Anda.
5. Kesungguhan dan jawaban yang sesuai keadaan yang sebenarnya dalam
memilih tanggapan sangat menentukan kualitas penelitian ini.
Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.
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Peneliti
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

Skala X
NO

PERNYATAAN

SS S TS STS

1

Saya senang jika status dalam Facebook pacar sering mendapat
komentar.

2

Wajar jika pacar saya mengenal semua temannya di Facebook.

3

Dalam waktu sehari pacar beberapa kali update status di
Facebook.

4

Saya marah ketika pacar sering update status dalam Facebook.

5

Saya berpikir pacar tidak perlu terlalu intens dalam berinteraksi
di Facebook.

6

Tak ada manfaatnya pacar saya sering online di Facebook.

7

Saya tidak senang jika orang menceritakan hal-hal yang
dialaminya melalui Facebook.

8

Saya suka jika pacar berbagi pengalamannya tentang Facebook.

9

Saya berusaha menghargai pacar yang senang online dan
chatting di Facebook.

10

Saya menganggap wajar, ketika pacar bersaing dengan
seseorang yang tidak menyenangkan.

11

Jika

seseorang

mengupdated

status

di

facebook

yang

membutuhkan saran, maka memang sebaiknya diberi comment.
12

Saya tidak suka ketika pacar mengatakan hal-hal yang dialami
lewat statusnya di Facebook.

13

Foto-foto yang di upload pacar dalam Facebook tidak perlu
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mendapat banyak komentar.
14

Saya tidak senang jika seseorang terlalu berlebihan membuat
status di Facebook.

15

Saya berusaha menghindari interaksi di Facebook dengan orang
yang saya benci.

16

Saya kesal jika seseorang membahas kejelekan atau keburukan
teman yang tidak menyenangkan melalui Facebooknya.

17

Saya marah ketika pacar upload foto di Facebook.

18

Saya tidak suka pacar mendapatkan saran dari teman-temannya
di Facebook.

19

Saya senang melihat teman yang bertukar pendapat melalui
Facebook.

20

Apabila melihat status Facebook seseorang, maka saya dapat
mengetahui maksud dari status yang ditulis tersebut.

21

Saya tidak suka orang mengatakan apa yang dia rasakan atau dia
fikirkan melalui Facebook.

22

Saya menilai kritik pada seseorang perlu dilakukan melalui
Facebook jika memang diperlukan.

23

Saya marah ketika pacar memberi komentar di Facebook status
orang yang tidak saya kenal.

24

Saya mengijinkan pacar chatting dengan temannya di Facebook.

25

Saya melihat pacar selalu berusaha menjaga kata-kata yang
diungkapkan melalui Facebook.

26

Saya beranggapan orang yang memiliki Facebook jarang
mengupload fotonya.

27

Di

Facebook

pacar

saya

hanya

menerima

permintaan

pertemanan dari orang yang menurutnya menarik dijadikan
teman.
28

Saya merasa senang dengan orang yang bersikap ramah dengan
menerima permintaan pertemanan dari semua orang yang ingin
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mejadi teman Facebooknya.
29

Saya menilai kurang baik seseorang membeli suatu barang atau
kebutuhannya melalui Facebook.

30

Pacar lebih suka online di Facebook daripada bertemu dengan
saya.

31

Pacar saya memilih mendiamkan saja orang yang menghinanya
di Facebook, walaupun sudah keterlaluan.

32

Seseorang yang menerima semua permintaan pertemanannya
dalam Facebook justru membahayakan dirinya sendiri.

33

Saya tidak suka jika pacar bekerjasama dengan orang yang
dikenal melalui Facebook.

34

Saya

merasa

diabaikan

ketika

pacar

lebih

sering

mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui Facebook
daripada membicarakannya langsung dengan saya.
35

Saya tidak suka jika pacar tetap menjadikan orang yang saya
benci menjadi temannya di Facebook.

36

Saya menasehati pacar ketika dalam sehari update status
berkali-kali.

37

Saya selalu berusaha menghargai pacar ketika menceritakan
status Facebooknya yang sering mendapat komentar dari temantemannya.
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FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

Skala Y
NO

PERNYATAAN

1

Kritik dari pacar yang diungkapkan di Facebook, membuat
saya sakit hati.

2

Ketika melihat pacar berbicara dengan lawan jenis, maka
tangan saya gemetar dan berkeringat.

3

Saya menyalahkan pacar ketika sikapnya egois.

4

Saya tidak merasa terhina ketika pacar membuat status di
Facebook dengan seenaknya.

5

Hati saya merasa sedih jika pacar lebih memilih pergi dengan
temannya yang lawan jenis daripada dengan saya.

6

Saya khawatir jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi
dalam hubungan saya dengan pacar.

7

Saya tidak takut kehilangan pacar saya.

8

Saya merasa terancam apabila pacar memiliki Facebook.

9

Ketika bertengkar dengan pacar, nafsu makan saya hilang.

10

Saya tetap dapat menjalani kehidupan secara wajar, meskipun
hubungan saya dengan pacar berakhir.

11

Saya merasa sulit membentak pacar.

12

Setiap hari saya melihat berkali-kali Facebook pacar untuk
meyakinkan diri saya bahwa pacar tidak macam-macam
dalam berinteraksi di Facebook.
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SS

S

TS

STS

13

Saya tidak marah ketika pacar sering mengomentari status
Facebook temannya yang lawan jenis.

14

Saya

tidak

perlu

khawatir

walaupun

pacar

sering

mengomentari status atau foto Facebook temannya yang
lawan jenis.
15

Saya tidak khawatir akan tersaingi orang lain walaupun pacar
sering mendapat komentar jika update status di Facebook.

16

Walaupun saya merasa sangat cemburu, tetapi jantung saya
tidak berdebar kencang.

17

Menurut saya, tindakan agresif tidak perlu dilakukan pada
pacar.

18

Ketika pacar meremehkan harga diri saya, saya lebih memilih
diam.

19

Saya takut jika pacar tertarik dengan orang lain yang lebih
menarik di Facebook.

20

Saya sedih jika pacar lebih percaya pada orang lain.

21

Ketika terjadi masalah dengan pacar, saya menyalahkan diri
saya sendiri.

22

Jantung saya berdebar kencang ketika mengetahui pacar
berselingkuh.

23

Saya membatasi pergaulan pacar dengan lawan jenis di
Facebook.

24

Saya tidak akan berkata-kata kasar, jika saya sangat emosi
pada pacar.

25

Saya akan bersikap tegas pada pacar, jika diperlakukan
seenaknya.

26

Saya shock jika pacar telah berbohong.

27

Saya khawatir akan tersaingi apabila pacar sering online di
Facebook.

28

Saya tidak akan menyalahkan pacar, walaupun dia bersalah.
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29

Hati saya tetap kuat, walaupun dibentak-bentak pacar.

30

Saya sakit hati jika dikecewakan pacar.

31

Saya tidak dendam dengan orang yang merebut pacar saya.

32

Kekhawatiran saya rasakan ketika melihat pacar terlalu akrab
dengan lawan jenis di Facebook.

33

Saya tetap tenang ketika pacar memaki-maki saya di
Facebooknya.

34

Saya akan berusaha mencari bukti dahulu jika mendengar
kabar pacar dekat dengan lawan jenis di Facebook.

35

Saya dapat membentak pacar, jika perilakunya saya anggap
keterlaluan.

36

Saya membiarkan pacar, walaupun dalam sehari update status
di Facebook berkali-kali.

37

Saya tidak akan gemetar, walaupun emosi saya sedang tinggi
dengan pacar.
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2. Skala
Persepsi
terhadap
Interaksi sosial dalam Facebook
dengan Cemburu pada pasangan
setelah Ujicoba.
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FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

I. IDENTITAS DIRI
Nama (boleh inisial)

: ……………………………………

Usia

: …………. tahun

Jenis Kelamin

: …………………

Tempat tinggal (Domisili)

: …………………

Lama berpacaran

: …………………

Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta yang sedang melakukan penelitian, untuk memenuhi salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Psikologi pada program Sarjana Strata 1
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ditengah kesibukan Anda saat ini,
perkenankanlah saya memohon bantuan Anda untuk meluangkan waktu sejenak
guna mengisi pernyataan skala yang telah saya lampirkan.
Jawablah setiap nomor pernyataan sesuai keadaan, perasaan, dan pikiran
Anda. Kerja sama Anda sangat saya butuhkan sebagai sarana penelitian dalam
penyusunan skripsi. Penelitian ini sangat mengharapkan kejujuran dan keseriusan
dalam memberikan jawaban. Jawaban sama sekali tidak mempengaruhi hal-hal
yang berhubungan dengan aktivitas Anda. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda.
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II. PETUNJUK PENGISIAN SKALA
1. Tulislah Identitas Anda pada tempat yang telah disediakan.
2. Di dalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyataan, bacalah setiap
pernyataan dengan teliti. Tugas Anda adalah memilih salah satu alternatif
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda. Jawaban diberikan
dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan di
setiap butir-butir pernyataan dan setiap butir pernyataan jangan sampai
terlewati. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:
SS

: Bila Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada.

S

: Bila Anda Sesuai dengan pernyataan yang ada.

TS : Bila Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada.
STS : Bila Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada.
3. Anda diharapkan menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada yang
terlewatkan.
4. Skala ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban
adalah benar, asal benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri
Anda.
5. Kesungguhan dan jawaban yang sesuai keadaan yang sebenarnya dalam
memilih tanggapan sangat menentukan kualitas penelitian ini.
Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Peneliti
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FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

Skala X
NO

PERNYATAAN

SS S TS STS

1

Saya senang jika status dalam Facebook pacar sering mendapat
komentar.

2

Wajar jika pacar saya mengenal semua temannya di Facebook.

3

Dalam waktu sehari pacar beberapa kali update status di
Facebook.

4

Saya marah ketika pacar sering update status dalam Facebook.

5

Saya merasa tenang jika pacar jarang online di Facebook.

6

Saya berpikir pacar tidak perlu terlalu intens dalam berinteraksi
di Facebook.

7

Tak ada manfaatnya pacar saya sering online di Facebook.

8

Saya tidak senang jika orang menceritakan hal-hal yang
dialaminya melalui Facebook.

9

Saya suka jika pacar berbagi pengalamannya tentang Facebook.

10

Saya berusaha menghargai pacar yang senang online dan
chatting di Facebook.

11

Saya menganggap wajar, ketika pacar bersaing dengan
seseorang yang tidak menyenangkan.

12

Jika

seseorang

mengupdated

status

di

facebook

yang

membutuhkan saran, maka memang sebaiknya diberi comment.
13

Saya tidak suka ketika pacar mengatakan hal-hal yang dialami
lewat statusnya di Facebook.

14

Foto-foto yang di upload pacar dalam Facebook tidak perlu
mendapat banyak komentar.
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15

Saya tidak senang jika seseorang terlalu berlebihan membuat
status di Facebook.

16

Saya berusaha menghindari interaksi di Facebook dengan orang
yang saya benci.

17

Saya kesal jika seseorang membahas kejelekan atau keburukan
teman yang tidak menyenangkan melalui Facebooknya.

18

Saya marah ketika pacar upload foto di Facebook.

19

Saya tidak suka pacar mendapatkan saran dari teman-temannya
di Facebook.

20

Saya senang melihat teman yang bertukar pendapat melalui
Facebook.

21

Apabila melihat status Facebook seseorang, maka saya dapat
mengetahui maksud dari status yang ditulis tersebut.

22

Saya tidak suka orang mengatakan apa yang dia rasakan atau dia
fikirkan melalui Facebook.

23

Saya menilai kritik pada seseorang perlu dilakukan melalui
Facebook jika memang diperlukan.

24

Saya marah ketika pacar memberi komentar di Facebook status
orang yang tidak saya kenal.

25

Saya mengijinkan pacar chatting dengan temannya di Facebook.

26

Saya melihat pacar selalu berusaha menjaga kata-kata yang
diungkapkan melalui Facebook.

27

Saya beranggapan orang yang memiliki Facebook jarang
mengupload fotonya.

28

Di

Facebook

pacar

saya

hanya

menerima

permintaan

pertemanan dari orang yang menurutnya menarik dijadikan
teman.
29

Saya merasa senang dengan orang yang bersikap ramah dengan
menerima permintaan pertemanan dari semua orang yang ingin
mejadi teman Facebooknya.
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30

Saya menilai kurang baik seseorang membeli suatu barang atau
kebutuhannya melalui Facebook.

31

Saya melihat pacar membatasi diri dalam berinteraksi di
Facebook.

32

Pacar lebih suka online di Facebook daripada bertemu dengan
saya.

33

Pacar saya memilih mendiamkan saja orang yang menghinanya
di Facebook, walaupun sudah keterlaluan.

34

Seseorang yang menerima semua permintaan pertemanannya
dalam Facebook justru membahayakan dirinya sendiri.

35

Pacar saya menganggap sama atau menyamaratakan semua
temannya di Facebook.

36

Saya tidak suka jika pacar bekerjasama dengan orang yang
dikenal melalui Facebook.

37

Saya

merasa

diabaikan

ketika

pacar

lebih

sering

mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui Facebook
daripada membicarakannya langsung dengan saya.
38

Saya tidak suka jika pacar tetap menjadikan orang yang saya
benci menjadi temannya di Facebook.

39

Saya menasehati pacar ketika dalam sehari update status
berkali-kali.

40

Saya selalu berusaha menghargai pacar ketika menceritakan
status Facebooknya yang sering mendapat komentar dari temantemannya.
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FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Telp. (0271) 717417 Surakarta

Skala Y
NO

PERNYATAAN

SS

1

Kritik dari pacar yang diungkapkan di Facebook, membuat
saya sakit hati.

2

Ketika melihat pacar berbicara dengan lawan jenis, maka
tangan saya gemetar dan berkeringat.

3

Saya menyalahkan pacar ketika sikapnya egois.

4

Saya tidak merasa terhina ketika pacar membuat status di
Facebook dengan seenaknya.

5

Hati saya merasa sedih jika pacar lebih memilih pergi dengan
temannya yang lawan jenis daripada dengan saya.

6

Saya khawatir jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi
dalam hubungan saya dengan pacar.

7

Saya tidak takut kehilangan pacar saya.

8

Saya merasa terancam apabila pacar memiliki Facebook.

9

Ketika bertengkar dengan pacar, nafsu makan saya hilang.

10

Saya tetap dapat menjalani kehidupan secara wajar, meskipun
hubungan saya dengan pacar berakhir.

11

Saya merasa sulit membentak pacar.

12

Setiap hari saya melihat berkali-kali Facebook pacar untuk
meyakinkan diri saya bahwa pacar tidak macam-macam
dalam berinteraksi di Facebook.

13

Saya tidak marah ketika pacar sering mengomentari status
Facebook temannya yang lawan jenis.

14

Saya

tidak

perlu

khawatir

walaupun
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mengomentari status atau foto Facebook temannya yang
lawan jenis.
15

Saya dendam jika telah disakiti.

16

Saya tidak khawatir akan tersaingi orang lain walaupun pacar
sering mendapat komentar jika update status di Facebook.

17

Walaupun saya merasa sangat cemburu, tetapi jantung saya
tidak berdebar kencang.

18

Menurut saya, tindakan agresif tidak perlu dilakukan pada
pacar.

19

Ketika pacar meremehkan harga diri saya, saya lebih memilih
diam.

20

Saya takut jika pacar tertarik dengan orang lain yang lebih
menarik di Facebook.

21

Saya sedih jika pacar lebih percaya pada orang lain.

22

Ketika terjadi masalah dengan pacar, saya menyalahkan diri
saya sendiri.

23

Jantung saya berdebar kencang ketika mengetahui pacar
berselingkuh.

24

Saya membatasi pergaulan pacar dengan lawan jenis di
Facebook.

25

Saya tidak akan berkata-kata kasar, jika saya sangat emosi
pada pacar.

26

Saya akan bersikap tegas pada pacar, jika diperlakukan
seenaknya.

27

Saya shock jika pacar telah berbohong.

28

Saya khawatir akan tersaingi apabila pacar sering online di
Facebook.

29

Saya tidak ingin bersaing dengan orang yang juga menyukai
pacar saya.

30

Saya tidak akan menyalahkan pacar, walaupun dia bersalah.
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31

Hati saya tetap kuat, walaupun dibentak-bentak pacar.

32

Saya sakit hati jika dikecewakan pacar.

33

Saya tidak dendam dengan orang yang merebut pacar saya.

34

Kekhawatiran saya rasakan ketika melihat pacar terlalu akrab
dengan lawan jenis di Facebook.

35

Saya tetap tenang ketika pacar memaki-maki saya di
Facebooknya.

36

Saya akan berusaha mencari bukti dahulu jika mendengar
kabar pacar dekat dengan lawan jenis di Facebook.

37

Saya dapat membentak pacar, jika perilakunya saya anggap
keterlaluan.

38

Saya membiarkan pacar, walaupun dalam sehari update status
di Facebook berkali-kali.

39

Apabila pacar selingkuh, saya tidak berpikir untuk melakukan
balas dendam.

40

Saya tidak akan gemetar, walaupun emosi saya sedang tinggi
dengan pacar.
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