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A. TUJUAN

Tes EPPS tergolong sebagai tes kepribadian. Tujuan pengukuran dari tes EPPS adalah untuk melihat 
kebutuhan-kebutuhan seseorang yaitu kebutuhan khusus yang dimiliki seseorang. Menurut 
Edwards, kebutuhan-kebutuhan seseorang dapat diklasi� kasikan ke dalam 15 golongan yang 
dibuatnya berdasarkan suatu daftar kebutuhan pokok manusia.

B. INSTRUKSI TES

Tes EPPS terdiri dari 225 pasangan pernyataan-pernyataan. Setiap pasang pernyataan ada huruf 
A dan huruf B. Subjek diminta untuk memilih satu pernyataan dari setiap pasangan pernyataan-
pernyataan yang dianggapnya paling sesuai dengan dirinya dan bukan yang dianggap umum ideal 
atau wajar oleh masyarakat di lingkungannya.
 Waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes ini adalah 40 sampai 60 menit. Pembatasan 
waktu tidak mutlak, semata-mata hanya untuk keperluan teknis. Namun yang lebih penting lagi 
adalah agar subyek dapat menyelesaikan tugasnya dengan teliti dan lengkap, sehingga tidak satu 
pernyataan pun yang terlampaui.

Instruksi Tes:
“Pada halaman-halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan mengenai berbagai hal 
yang mungkin menggambarkan diri Anda atau mungkin menggambarkan diri Anda dan pernyataan-
pernyataan tersebut selalu disajikan berpasangan”.

Contoh:
A  :  Saya suka bebicara tentang diri saya dengan orang lain
B  :  Saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya

TES EPPS
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 Manakah dari dua pernyataan tersebut yang lebih menggambarkan diri Anda? Bila Anda 
lebih mirip pernyataan “A” hendaknya anda memilih “A”. Tetapi bila Anda lebih mirip pernyataan 
“B” hendaknya Anda memilih “B”. Mungkin Anda mirip dengan “A” dan “B” sekaligus kedua-duanya. 
Dalam hal ini Anda diminta untuk tetap memilih satu di antara keduanya. Dan hendaknya Anda 
tetap memilih yang lebih mirip Anda. Sekiranya Anda tidak mirip kedua-duanya hendaklah Anda 
memilih yang Anda tidak terlalu jauh berada dengan gambaran diri Anda.
 Beberapa pasangan pernyataan adalah mengenai hal-hal yang Anda suka seperti pernyataan 
“A” dan pernyataan “B” di atas. Pasangan-pasangan lain adalah mengenai bagaimana perasaan Anda. 
Lihatlah contoh berikut ini:

 A  : Saya bersusah hati, bila gagal dalam sesuatu.
 B  : Saya merasa gugup bila harus bicara di depan orang banyak.

 Manakah dari kedua pernyataan di atas lebih menggambarkan perasaan Anda? Jika 
pernyataan “bersusah hati bila gagal dalam sesuatu“ lebih menggambarkan diri Anda dari pada 
merasa gugup bila harus bicara didepan orang banyak” maka hendaknya Anda memilih “A”. Dan 
sekiranya pernyataan kedua lebih menggambarkan diri Anda, maka hendaknya Anda memilih “B”. 
Bila kedua pernyataan itu dengan tepat menggambarkan diri Anda, maka hendaknya Anda memilih 
yang Anda lebih “khas” menggambarkan diri Anda. Bila tidak satupun diantara dua pernyataan itu 
dengan tepat menggambarkan diri Anda, maka hendaknya Anda memilih yang ketidak tepatannya 
dengan gambaran diri Anda tergolong “kurang” (sedikit) dibandingkan dengan pernyataan lainnya. 
Setiap pilihan Anda hendaknya didasarkan atas kemiripan dengan gambaran atau perasaan Anda 
sekarang. Dan tidak didasarkan atas halhal yang Anda anggap wajar.
 Ini bukan suatu tes. Disini tidak ada jawaban yang tergolong betul atau salah. Apapun yang 
Anda pilih hendaknya merupakan suatu penggambaran dari hal-hal yang Anda lakukan atau 
perasaan Anda. Tetapkan pilihan Anda setelah membaca pernyataan yang berpasangan ini, dan 
jangan ada yang Anda lewati tanpa memilih. Pasangan-pasangan pernyataan ada pada halaman-
halaman berikut ini serupa dengan contoh yang telah diberikan di atas. Bacalah setiap pasangan 
dan pilihlah pernyataan yang “lebih menggambarkan diri Anda” dengan cara melingkari huruf A 
atau B.

C. PENILAIAN (SKORING)

Skoring dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer. 

a. Skoring Manual
1. Buatlah garis lurus dengan WARNA MERAH dari nomor-nomor:

• No. 1 sampai dengan No. 25, melalui 7, 13, 19.
• No. 101 sampai dengan No 125, melalui 107, 113, 119
• No. 210 sampai denmgan No. 225, melalui 207, 213, 219.
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2. Buatlah pula garis lurus dengan WARNA BIRU dari nomor-nomor:
• No 26 sampai dengan No. 50 melalui 32, 38, 44
• No 51 sampai dengan No. 75, melalui 57, 63, 69
• No. 151 sampai dengan No. 175, melalui 157, 163, 169
• Nomor-nomor ini meskipun diber garis, akan diperhitungkan dalam menjumlah untuk 

mendapat score kepribadian.
3. Dihitung jumlah huruf “A” yang dilingkari pada baris pertama dan seterusnya dari kiri ke kanan.
 Jumlah yang diperoleh tersebut ditulis di bawah kolom “r”.
4. Dihitung jumlah huruf “B” yang dilingkari pada kolom pertama dan seterusnya dari atas ke 

bawah
 Jumlah yang diperoleh tersebut dituliskan di bawah kolom “c”
5. Setelah dihitung semuanya, akan diperoleh jumlah score pada kolom “r” dan kolom”c” yang 

berdampingan dijumlahkan dan hasilnya dituliskan pada kolom “s”
 Angka tertinggi pada kolom “s” adalah 28, dan jumlah ini adalah score keseluruhan dari 

personality variabel. Untuk mengetahui apakah jumlah itu benar, dapat dilihat dari jumlah 
keseluruhan kolom “s” yang harus dicapai tepat 210. Kalau ternyata jumlahnya lebih atau 
kurang, maka hal ini mungkin ada kesalahan menghitung score “A” atau score “B”. Oleh karena 
itu penghitungan harus diulangi kembali. Hingga persis 210.

6. Untuk melihat konsistensi (con) jawaban subjek, dibandingkan jawaban-jawaban yang 
dilingkari pada nomor-nomor:
• 1 vs 151
• 26 vs 101
• 51 vs 201
• 7 vs 157
• 32 vs 107
• 57 vs 207
• 13 vs 163
• 38 vs 113
• 63 vs 213
• 19 vs 169
• 44 vs 119
• 69 vs 219
• 25 vs 175
• 50 vs 125
• 75 vs 225

 Nomor-nomor tersebut adalah dilalui oleh garis-garis lurus yang WARNA 
MERAH atau WARNA BIRU. Bila ada kesalahan antara kedua jawaban (berbeda). 
Berilah tanda pada kotak yang tersedia di bagian paling bawah dari kertas 
jawaban. Seluruh tanda dijumlahkan dan hasilnya dituliskan pada tempat “con”. 
Jumlah tertinggi adalah 15, sedangkan konsistensi di bawah 10 adalah meragukan dan tidak perlu
diinterpretasi.
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7. Untuk menentukan “percentile” dari “raw score”
 Sesuai table percentile yang telah disusun sebelumnya (Norma Standard) dan raw score yang 

tertera dituliskan di bawah kolom “ss”, pro� l variabel yang tergambarkan adalah kesimpulan 
tentang diri subjek, terutama kecenderungan-kecenderungan yang dimilikinya itu di atas mean 
(+) dan berada di bawah mean (-). Bila berada di antara atau tepat pada mean, kecenderungan-
kecenderungan tersebut menunjukan hal yang wajar.

 Contoh tabel penilaian tes EPPS secara manual
 

 

EPPS
EDWARDS PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE

Norma EPPS

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan :

No Personality r c s
Persentil

Interpretasi
1-14 < 50% 15-21 = 75% 22-28 = 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

b. Skoring Menggunakan Komputer
 Skoring menggunakan komputer dapat dilakukan dengan memanfaatkan software berupa � le 

excel. 

D. INTERPRETASI

Interpretasi dilakukan jika jumlah nilai konsistennya adalah sama dengan 10, jika jumlahnya kurang 
dari 10 maka tidak perlu diinterpretasi. Hal ini terjadi karena subjek tidak konsisten dalam memilih 
jawaban, mungkin dikarenakan subjek plin-plan atau ada faktor kelelahan selama mengerjakan 
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tes ini sehingga membuat tesnya menjadi tidak valid. Pada tes EPPS terlihat kebutuhank-ebutuhan 
seseorang yang dapat diklasi� kasikan ke dalam 15 golongan yang di buatnya berdasarkan suatu 
daftar kebutuhan pokok manusia, yang disusun oleh HENRY A. MURRAY dan kawan-kawan (1983). 
Macam-macam kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:
• Achievement : Untuk berbuat sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sukar 

dan menarik.
• Deference : Untuk menyuruh orang lain memutuskan sesuatu pendapat bagi dirinya, untuk 

menyesuaikan apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya.
• Order : Untuk berbuat secara teratur dan rapih dengan perencanaan sebelumnya.
• Exhibition : Untuk menjadi pusat perhatian, untuk menonjolkan suatu prestasi atau untuk 

menanyakan keberhasilan.
• Autonomy : Untuk berdiri sendiri dalam membuat keputusan untuk menghindari urusan

dan campur tangan orang lain.
• A�  litation : Untuk baik hati, untuk ikut ambil bagian dengan teman-teman sekelompok, untuk 

kerja bersama atau berbuat sesuatu dengan orang lain.
• Interaception : Untuk menganalisa motif-motif dan perasaan-perasaan seseorang, untuk 

memahami dan mengerti perasaanperasaan orang lain.
• Succorance : Untuk menerima bantuan atau a� eksi dari orang lain, untuk supaya orang lain

bersimpati dan mengerti tentang dirinya.
• Dominance : Untuk mengatasi dan mempengaruhi orang lain, untuk memerintah orang lain, 

untuk ingin diperlakukan sebagai pemimpin.
• Abasement : Untuk merasa bersalah bila orang lain berbuat kesalahan, untuk menerima

� tnahan, merasa takut dan rendah diri.
• Nurturance : Untuk menolong teman dan orang lain, untuk membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan, untuk mengampuni dan berlaku dermawan terhadap orang lain.
• Change : Untuk berbuat sesuatu yang baru dan berbeda, untuk ingin mengikuti perubahan-

perubahan keadaan dan kebudayaan.
• Endurance : Untuk bertekun dalam tugas-tugas yang dihadapinya, untuk tidak ingin diganggu

selama dalam bertugas.
• Heterosexuality : Untuk bergaul bebas dengan lawan jenisnya, untuk ikut aktif dalam 

pertemuan di mana orang dari jenis lain hadir.
• Aggresion : Untuk menyerang pendapat orang lain yang berbeda, untuk suka mempermainkan 

orang lain

 Cara interpretasi adalah dengan melihat hasil dari percentile. Skor percentile menggambarkan 
pro� l subjek atau kesimpulan tentang diri subjek. Skor di atas mean (+) dapat diinterpretasikan 
adanya kecenderungan kebutuhan atau yang menjadi kekuatan subjek, sementara skor di bawah 
mean (-) dapat diinterpretasikan tidak adanya atau lemahnya kebutuhan-kebutuhan di atas. Bila 
berada di antara atau tepat pada mean, kecenderungan-kecenderungan tersebut menunjukan hal 
yang wajar.
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E. LAPORAN HASIL INTERPRETASI TES EPPS

a. Tabel Skor Variabel Tes EPPS
Nama : Weni
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 19 tahun
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Kebutuhan Baris (r) Kolom (c) Jumlah (s) Skala Skor (%)

Ach 9 8 17 84%

Def 3 6 9 21%

Ord 2 4 6 20%

Exh 5 3 8 6%

Aut 6 7 13 62%

A� 8 8 16 41%

Int 11 12 23 90%

Suc 8 7 15 76%

Dom 2 5 7 9%

Aba 8 12 20 19%

Nur 6 8 14 32%

Chg 10 10 20 73%

End 7 10 17 80%

Hef 6 5 11 52%

Agg 7 7 14 79%

TOTAL 98 112 210 -

CONS
Jumlah

12

Mean Pro� l 210/15 = 14

No Kebutuhan Norma Pro� l

1 Achievement Positif

2 Deference Negatif

3 Order Negatif

4 Exhibition Negatif

5 Autonomy Negatif

6 A�  liation Positif

7 Intraception Positif

8 Succorance Positif

9 Dominance Negatif

10 Abasement Positif

11 Nurturance 0

12 Change Positif

13 Endurance Positif

14 Heterosexuality Negatif

15 Aggression 0
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b. Diagram Variabel Kepribadian 

100
ach def ord exh aut a� int suc dom aba nur chg end het agg cons

70

40

90

60

30

10

80

50

20

0
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rc

en
til

e

  Percentile

EDWARDS PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE

Nama : Nurul Fadhilah       JK : Perempuan      Norma yang digunakan : Mahasiswi (perempuan)

Row Score : 17  9  6  8  13  16  23  15  7  20  14  20  17  11  14  12

Percentile  :  84  21  20  6  62  41  90  76  9  19  32  73  80  52  79  63

≥ 95 = Sangat tinggi       90 − 94 = Tinggi             16 − 89 = Rata-rata  

5 − 15 = Rendah                  ≤ 4  = Sangat Rendah

c. Analisis Variabel Tes EPPS
1. Achievement (Kebutuhan untuk Berprestasi)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk berprestasi 

yang dimiliki subjek sebesar 84% atau terdapat pada tingkat rata-rata. Subjek memiliki 
keinginan dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Subjek juga 
memiliki keinginan untuk sukses dalam segala hal, baik di dalam perkuliahan maupun di 
luar perkuliahan. Subjek mampu menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada orang lain. 
Dan subjek ingin kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu diakui oleh orang-orang di 
sekitarnya.

2. Deference (Kebutukan untuk Mentaati Perintah dan Peraturan)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk mentaati perintah 

dan peraturan yang dimiliki subjek sebesar 21% atau terdapat pada tingkat rata-rata. 
Subjek memiliki kecenderungan untuk mudah dipengaruhi. Dan dalam kesehariannya, 
subjek merupakan pribadi yang tidak dapat bersifat kritis. Subjek lebih condong 
menjadi orang yang dipimpin dari pada orang yang memimpin. Subjek kurang memiliki 
kedisiplinan dalam mematuhi aturan dan perintah. Hal tersebut kemungkinan karena 
subjek kurang memiliki pemahaman (seoerti akibat dan manfaat) dan kurang kritis dalam 
menyikapi aturan dan perintah dari orang lain.

3. Order (Kebutuhan untuk Bisa Bekerja Secara Teratur)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk mentaati perintah dan 

peraturan yang dimiliki subjek sebesar 20% atau terdapat pada tingkat rata-rata. Subjek kurang 
mampu dalam mengatur pekerjaan secara rinci dan sistematis seperti misalnya membuat 
rencana sebelum memulai suatu tugas. Subjek berkeinginan untuk dapat mengatur pola 
makan tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan atau dilaksanakan olehnya.
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4. Exhibition (Kebutuhan untuk Menonjolkan Diri)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk menonjolkan diri yang 

dimiliki subjek sebesar 6% atau terdapat pada tingkat rendah. Hal tersebut menandakan 
bahwa subjek memiliki keinginan yang sedikit berlebihan untuk menonjolkan diri. Subjek 
senang dalam membicarakan pengalaman dan petualangan pribadinya. Subjek memiliki 
sikap yang kurang disiplin dan suka bersikap soktahu dalam sesuatu hal.

5. Autonomy (Kebutuhan untuk Berdiri Sendiri)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk berdiri sendiri 

yang dimiliki subjek sebesar 62% atau terdapat pada tingkat rata-rata. Subjek memiliki 
kebutuhan akan kebebasan, seperti bisa datang dan pergi juga melakukan hal-hal yang 
diinginkannya. Dan subjek berkeinginan untuk menghindari sesuatu hal yang di mana 
sesuatu hal tersebut dapat menjadi tanggung jawab untuknya. Subjek kurang mampu 
mengendalikan dirinya secara kooperatif. Dan subjek selalu menginginkan perubahan 
akan suatu hal yang melibatkan dirinya.

6. A�  liation (Kebutuhan untuk Bersekutu dengan Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk bersekutu dengan 

orang lain yang dimiliki subjek sebesar 41% atau terdapat pada tingkat rata-rata. Subjek 
memiliki kebutuhan akan kesetiaan terhadap temannya. Subjek ingin berpartisipasi 
secara aktif dalam kelompok. Subjek memiliki kebutuhan untuk memperhatikan sesamaa 
manusia. Subjek mampu melakukan pendekatan dengan toleransi dan kehangatan. Hal 
tersebut karena subjek ingin menjalin hubungan atau pergaulan yang harmonis dan 
menyenangkan.

7. Intraception (Kebutuhan untuk Campur Tangan terhadap Urusan Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk campur tangan 

terhadap urusan orang lain yang dimiliki subjek sebesar 90% atau terdapat pada tingkat 
tinggi. Hal ini menandakan bahwa subjek memiliki kebutuhan dan keinginan yang kuat 
untuk dapat  menganalisis motif dan perasaan manusia dan juga memperhatikan orang 
lain. Ia memiliki kemampuan berempati yang tinggi. Ia sering membayangkan jika ia 
berada di posisi orang lain. Dan subjek berperan aktif baik dalam hal pengembangan 
dirinya maupun terhadap masalah yang orang lain alami.

8. Succorance (Kebutuhan untuk Mendapatkan Bantuan dari Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk mendapatkan 

bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 76% atau terdapat pada tingkat 
rata-rata. Subjek memiliki kebutuhan akan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Subjek 
ingin diberi bantuan jika ia mengalami kesusahan dan musibah. Subjek ingin agar orang 
lain dapat memahami dirinya beserta masalah-masalah yang sedang ia hadapi. ia ingin 
orang lain dapat berempati. Subjek memiliki kebutuhan akan mendapatkan perhatian 
dan kasih sayang dari orang-orang disekitarnya.



10

9. Dominance (Kebutuhan untuk Menguasai Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk menguasai 

orang lain yang dimiliki subjek sebesar 9% atau terdapat pada tingkat rendah. 
Hal ini menandakan bahwa subjek cenderung memperdebatkan sudut pandang 
seseorang. Subjek terkadang memaksakan kehendaknya terhadap orang lain 
dan menyuruh orang lain bagaimana seharusnya mereka bertindak. Dan subjek 
memiliki kecenderungan untuk lalai dan tidak mau tahu dengan tugas atau
kewajibannya. 

10. Abasement (Kebutuhan untuk Bisa Mengalah)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 19% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Subjek memiliki keinginan untuk mengalah dan menghindari
daripada bertengkar dengan orang lain akan suatu masalah. Atau dalam artian, subjek
memiliki keinginan untuk rendah diri. Dan subjek memiliki kemampuan akan
pengungkapan masalah atau hal-hal yang menjadi kekurangannya, di mana hal
tersebut menjadi tekanan dalam dirinya.

11. Nurturance (Kebutuhan untuk Bisa Menyenangkan Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 32% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Hal ini menandakan bahwa subjek dapat mengelola kebutuhan
ini dengan normal. Ia dapat mengontrol emosi dan perasaannya, baik dalam hubungan
sosial, dan dapat mengatur keinginannya untuk menolong dan membantu seseorang
dengan normal dan tepat. Dilihat dari kolerasi dengan kebutuhan yang lain,
kebutuhan akan nurturanceini menghasilkan kolerasi yang postif. Hal itu
menandakan bahwa subjek memiliki obsesi untuk menjunjung tinggi unsur “take and
give” dalam menjalin suatu hubungan. Karena subjek berobsesi untuk menjalin suatu
hubungan yang baik, hangat, dan harmonis.

12. Change (Kebutuhan untuk Mengadakan Perubahan)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 73% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Subjek menunjukan adanya human devotion atau pelimpahan
emosi yang ditujukan ke luar/terhadap manusia. Subjek memiliki keinginan untuk
mencoba hal-hal baru. Dan subjek mudah bosan dengan hal-hal yang dilakukan
secara monoton. Subjek menginginkan adanya variasi dalam rangka penyegaran dan
pengembangan diri. Subjek suka akan perubahan, namun perubahan yang subjek
inginkan dikendalikan oleh pengaruh luar. Hal tersebut ditandai oleh adanya
hubungan negatif dengan kebutuhan akan autonomi.

13. Endurance (Kebutuhan untuk Tahan dalam Menghadapi Rintangan)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 80% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Hal ini menandakan bahwa subjek memiliki keuletan,
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kegigihan, dan ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan. Subjek juga memiliki
kekuatan akan menghadapi masalah dan rintangan, seperti misalnya, subjek tidak
akan mudah putus asa atau menyerah pada saat menemui kesulitan dalam tugasnya. Subjek 
juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi akan kemungkinankemungkinana yang 
akan terjadi kedepannya.

14. Heterosexuality (Kebutuhan akan Hubungan dengan Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 52% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Dalam menjalani hubungan dengan orang lain terutama dengan
lawan jenis, subjek memiliki kehidupan seksual yang ditekan atau repressed, dalam
artian terdapat libido namun ditekan sehingga tidak muncul. Subjek kurang berminat
untuk memperhatikan lawan jenis yang memiliki ketertarikan secara � sik. Subjek
mengikutsertakan lawan jenis dalam aktivitas sosialnya.

15. Aggression (Kebutuhan untuk Menyerang Orang Lain)
 Dari hasil skor pada tes EPPS, dapat kita lihat bahwa kebutuhan untuk

mendapatkan bantuan dari orang lain yang dimiliki subjek sebesar 79% atau terdapat
pada tingkat rata-rata. Dalam kebutuhan ini subjek dapat mengontrolnya dengan
normal. Subjek tidak terlalu cenderung untuk menjatuhkan atau menyerang orang
lain. Subjek memiliki hasil yang progresif dan juga berani dalam melakukan sesuatu
meski terkadang nekad.
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INSTRUKSI:
Pilihlah jawaban “A” atau “B” pada pasangan pernyataan-pernyataan berikut dan tulislah pada lembar 
jawaban yang telah disediakan. 

1. A. Saya suka menolong teman-teman saya, apabila mereka dalam kesulitan.
B. Saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin.

2. A. Saya ingin mengetahui bagimana pandangan orang-orang besar, mengenai berbagai 
masalah yang menarik perhatian saya.

B. Saya ingin menyelesaikan sesuatu yang sangat penting artinya.

3. A. Saya menghendaki bahwa setiap pekerjaan tulis saya teliti, rapi dan tersusun dengan baik.
B. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam suatu pekerjaan, jabatan atau 

bidang yang khusus.

4. A. Saya suka menceritakan cerita-cerita yang lucu dan lelucon-lelucon waktu pesta.
B. Saya ingin menulis roman atau sandiwara yang hebat.

5. A. Saya ingin dapat berbuat sekehendak hati saya.
B. Saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan 

yang sulit.

6. A. Saya ingin dapat memecahkan teka-teki dan persoalan-persoalan yang sukar bagi 
orang lain.

B. Saya suka mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang 
lain dari saya.

7. A. Saya ingin mengalami pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari-
hari.

B. Saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu 
pekerjaan yang baik, apabila menurut pendapat saya memang demikian adanya.

8. A. Saya suka merencanakan dan mengatur detail-detail dari setiap pekerjaan yang harus 
saya lakukan.

B. Saya suka mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang 
dari diri saya.

9. A. Saya ingin orang-orang memperhatikan dan memberikan komentar mengenai 
penampilan saya di depan umum.

B. Saya suka membaca riwayat hidup orang-orang besar.

10. A. Saya suka mengelakkan situasi-situasi yang mengharapkan saya melakukan hal-hal 
dengan cara konvensional (kebiasaan yang umum dilakukan orang).

B. Saya suka membaca riwayat hidup orang-orang besar.

CONTOH SOAL
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11. A. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam suatu pekerjaan, jabatan atau 
bidang khusus.

B. Sebelum memulai sesuatu pekerjaan saya ingin pekerjaan itu teratur dan terencanakan.

12. A. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar/ahli, mengenai 
berbagai masalah yang menarik perhatian saya.

B. Jika saya akan bepergian, saya senang apabila segala sesuatunya telah direncanakan 
sebelumnya.

13. A. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai.
B. Saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja atau di dalam 

ruang kerja saya.

14. A. Saya suka bercerita kepada orang-orang lain tentang petualangan-petualangan saya 
dan hal-hal aneh yang pernah saya alami.

B. Saya suka makan saya teratur dan ada waktu-waktu tertentu untuk makan.

15. A. Saya ingin tidak tergantung dari orang lain dalam menentukan apa yang akan saya lakukan.
B. Saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja atau di dalam 

ruang kerja saya.

16. A. Saya ingin bisa mengerjakan segala sesuatu lebih baik daripada orang-orang lain.
B. Saya suka menceritakan cerita-cerita lucu dan lelucon-lelucon waktu pesta.

17. A. Saya suka mengikuti adat-istiadat dan menghindarkan melakukan hal-hal yang 
mungkin dianggap tidak wajar oleh orang-orang yang saya hormati.

B. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai.

18. A. Saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa, sehingga berjalan lancar dan 
tanpa banyak perubahan-perubahan dalam rencana saya. 

B. Saya suka bercerita kepada orang-orang lain tentang petualangan-petualangan saya 
dan hal-hal aneh yang pernah saya alami.

19. A. Saya suka membaca buku-buku dan sandiwara, terutama yang berkisar sekitar masalah 
seks.

B. Saya suka menjadi pusat perhatian, apabila saya ada di dalam suatu kelompok. 

20. A. Saya suka mengecam orang-orang yang kedudukannya memegang kekuasaan. 
B. Saya suka menggunakan kata-kata yang maknanya seringkali tidak diketahui oleh 

orang lain.

21. A. Saya suka menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap orang lain sebagai tugas yang 
membutuhkan keterampilan dan usaha.

B. Saya ingin dapat berbuat sekehendak hati saya.

22. A. Saya suka memuji orang yang saya kagumi. 
B. Saya ingin merasa bebas untuk melakukan apa yang saya kehendaki.
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23. A. Saya suka menyimpan surat-surat, bon-bon, dan kertas-kertas lain secara tersusun rapi 
dan menurut sistem tertentu. 

B. Saya ingin tidak tergantung dari orang lain dalam menentukan apa yang akan saya 
lakukan.

24. A. Saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak seorangpun 
akan dapat menjawabnya. 

B. Saya suka mengecam orang-orang yang kedudukannya memegang kekuasaan.

25. A. Saya menjadi sedemikian marahnya, sehingga rasanya ingin melemparkan dan 
merusak barang-barang. 

B. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban.

26. A. Saya ingin berhasil dalam apa yang saya lakukan.
B. Saya suka membuat teman-teman baru.

27. A. Saya suka mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang 
dari diri saya.

B. Saya ingin mempunyai ikatan perasaan yang kuat dengan teman teman saya.

28. A. Saya menghendaki bahwa setiap pekerjaan tulis saya teliti, rapi dan tersusun dengan 
baik. Saya ingin membuat teman sebanyak mungkin.

29. A. Saya suka menceritakan cerita-cerita lucu dan lelucon-lelucon waktu pesta. 
B. Saya suka berkirim surat pada teman-teman saya.

30. A. Saya ingin berbuat sekehendak hati saya. 
B. Saya suka dalam melakukan atau menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan 

teman-teman.

31. A. Saya ingin dapat memecahkan teka teki dan persoalan-persoalan yang sukar bagi 
orang lain. 

B. Saya suka menilai orang berdasarkan sebab-sebab mengapa mereka melakukan 
sesuatu, bukan berdasar apa yang sesungguhnya mereka lakukan.

32. A. Saya suka menerima pimpinan dari orang-orang yang saya kagumi. 
B. Saya ingin memahami bagimana perasaan teman-teman saya dalam menghadapi 

berbagai masalah.

33. A. Saya suka makan saya teratur dan ada waktu-waktu tertentu untuk makan. 
B. Saya suka mempelajari dan menganalisa tingkah laku orang-orang lain.

34. A. Saya suka mengatakan hal yang dianggap lucu dan cerdas oleh orang lain. 
B. Saya suka untuk menempatkan diri saya ditempat orang lain, dan membayangkan 

bagaimana perasaan saya apabila saya dalam keadaan atau situasi yang sama.

35. A. Saya ingin merasa bebas untuk melakukan apa yang saya kehendaki. 
B. Saya suka mengamat-amati bagaimana perasaan orang lain dalam satu keadaan 

tertentu.
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36. A. Saya suka menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap orang lain sebagai tugas yang 
membutuhkan keterampilan dan usaha. 

B. Saya ingin teman-teman saya memberi dorongan-dorongan kepada saya bila saya 
menghadapi kegagalan.

37. A. Dalam merencanakan sesuatu, saya ingin mendapat saran-saran dari orang-orang 
yang pendapatnya saya hormati. 

B. Saya ingin diperlakukan dengan ramah oleh teman-teman saya.

38. A. Saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa sehingga berjalan lancar dan tanpa 
banyak perubahan-perubahan dalam rencana saya. 

B. Saya ingin teman-teman saya merasa kasihan pada saya apabila saya sedang sakit.

39. A. Saya suka menjadi pusat perhatian, apabila syaa ada dalam suatu kelompok. 
B. Saya ingin agar teman-teman saya meributkan tentang diri saya, apabila mendapatkan 

cedera atau sakit.

40. A. Saya suka mengelakkan situasi-situasi yang mengharapkan saya melakukan hal-hal 
dengan konvensional (kebiasaan yang umum dilakukan orang). 

B. Saya ingin agar teman-teman saya bersimpati terhadap saya dan menghibur saya bila 
saya bersusah hati.

41. A. Saya ingin menulis roman atau sandiwara yang hebat. 
B. Apabila saya bekerja dalam suatu panitia, saya ingin ditunjuk atau dipilih sebagai 

ketuanya.

42. A. Apabila saya berada dalam kelompok saya suka menerima pimpinan orang lain dalam 
memutuskan apa yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut. 

B. Sedapat mungkin saya ingin membimbing dan mengarahkan tindakan atau perbuatan 
orang lain.

43. A. Saya suka menyimpan surat-surat, bon-bon, dan kertas-kertas lainnya secara tersusun 
rapi dan menurut sistem tertentu. 

B. Saya ingin menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi-organisasi atau 
kelompok-kelompok dimana saya menjadi anggotanya.

44. A. Saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak seorangpun 
akan dapat menjawabnya. 

B. Saya suka mengatakan pada orang-orang lain bagimana mereka harus melakukan 
pekerjaan mereka.

45. A. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban. 
B. Saya senang untuk diminta menyelesaikan pertentangan-pertentangan atau 

perselisihan-perselisihan.

46. A. Saya ingin menjadi ahli yang diakui dalam pekerjaan, jabatan atau bidang khusus. 
B. Saya merasa bersalah, apabila saya telah melakukan sesuatu yang saya ketahui keliru.



16

47. A. Saya suka membaca riwayat orang-orang besar. 
B. Saya merasa bahwa saya harus mengakui hal-hal yang telah saya lakukan dan saya 

anggap salah.

48. A. Saya suka merencanakan dan mengatur detail-detail dari setiap pekerjaan yang harus 
saya lakukan. 

B. Bila keadaan kurang menguntungkan bagi saya, maka saya merasa bahwa saya harus 
lebih disalahkan daripada orang lain.

49. A. Saya suka menggunakan kata-kata yang maknanya seringkali tidak diketahui oleh 
orang lain. 

B. Saya merasa bahwa dalam banyak hal, saya kalah bila dibandingkan dengan orang-
orang lain.

50. A. Saya suka mengecam orang-orang yang kedudukannya memegang kekuasaan. 
B. Saya merasa canggung ditengah-tengah orang-orang lain yang saya anggap sebagai 

atasan saya.

51. A. Saya suka melakukan pekerjaan apa saja terbaik mungkin. 
B. Saya suka menolong orang-orang lain, yang tidak begitu beruntung apabila 

dibandingkan dengan keadaan saya.

52. A. Saya ingin mengetahui bagimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai 
masalah yang menarik perhatian saya.

B. Saya suka bermurah hati terhadap teman teman saya.

53. A. Saya suka membuat rencana sebelum memulai pekerjaan yang sulit. 
B. Saya suka memberi pertolongan-pertolongan kecil kepada teman-teman saya.

54. A. Saya suka bercerita kepada orang-orang lain tentang petualangan-petualangan saya 
dan hal-hal aneh yang pernah saya alami. 

B. Saya ingin teman-teman saya mempercayai saya dan menceritakan kesulitan-kesulitan 
mereka kepada saya.

55. A. Saya suka menyatakan pendapat saya tentang berbagai hal. 
B. Saya suka memaafkan teman-teman saya yang menyakiti hati saya.

56. A. Saya ingin bisa mengerjakan segala sesuatu lebih baik daripada orang-orang lain. 
B. Saya suka makan di restoran-restoran yang baru atau asing.

57. A. Saya suka mengikuti adat-istiadat dan menghindarkan melakukan hal-hal yang 
mungkin dianggap tidak wajar oleh orang-orang yang saya hormati. 

B. Saya suka mengikuti mode-mode baru.

58. A. Sebelum memulai sesuatu pekerjaan saya ingin pekerjaan itu teratur dan terencanakan. 
B. Saya suka bepergian melihat-lihat daerah pedalaman.

59. A. Saya ingin orang-orang memperhatikan dan memberikan komentar mengenai 
penampilan saya di depan umum. 

B. Saya suka berkeliling di pedalaman dan tinggal di berbagai tempat.
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60. A. Saya ingin tidak tergantung dari orang lain dalam menentukan apa yang akan saya 
lakukan. 

B. Saya suka mengerjakan hal-hal yang baru dan berbeda-beda.

61. A. Saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan yang 
sulit. 

B. Saya suka bekerja keras pada tiap pekerjaan yang saya hadapi.

62. A. Saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu 
pekerjaan yang baik, apabila menurut pendapat saya memang demikian keadaannya. 

B. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan satu-persatu sebelum memulai yang lainnya.

63. A. Jika saya akan bepergian, saya senang apabila segala sesuatunya telah direncanakan 
sebelumnya.. 

B. Saya suka mengerjakan teka-teki atau memecahkan persoalan-persoalan sampai 
selesai.

64. A. Saya kadang-kadang suka melakukan hal-hal hanya untuk melihat bagaimana 
pengaruhnya terhadap orang lain. 

B. Saya suka bertahan menghadapi suatu pekerjaan atau masalah, sekalipun tampaknya 
seolah-olah saya tak akan berhasil.

65. A. Saya suka melakukan hal-hal yang dianggap orang lain tidak sesuai dengan adat 
kebiasaan. 

B. Saya ingin bekerja berjam-jam tanpa diganggu.

66. A. Saya ingin menyelesaikan sesuatu yang sangat penting artinya. 
B. Saya mempunyai keinginan untuk mencium orang yang menarik dari lawan jenis saya.

67. A. Saya suka memuji orang yang saya kagumi. 
B. Saya ingin dianggap punya daya tarik � sik oleh orang-orang dari lawan jenis saya.

68. A. Saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja atau di dalam 
ruang kerja saya. 

B. Saya mudah jatuh cinta pada seseorang dari lawan jenis saya.

69. A. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang saya capai. 
B. Saya suka mendengarkan atau menceritakan lelucon-lelucon yang terutama berkisar 

soal seks.

70. A. Saya ingin melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri tanpa menghiraukan apa yang 
mungkin dipikirkan orang lain. 

B. Saya suka membaca buku-buku dan sandiwara, terutama yang berkisar sekitar masalah 
seks.

71. A. Saya ingin menulis roman atau sandiwara yang hebat. 
B. Saya suka menyerang pendirian-pendirian yang bertentangan dengan pendirian saya.
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72. A. Apabila saya berada dalam kelompok saya suka menerima pimpinan orang lain dalam 
memutuskan apa yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut. 

B. Saya rasanya ingin mengecam seseorang di muka umum bila orang itu patut 
menerimanya.

73. A. Saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa, sehingga berjalan lancar dan 
tanpa banyak perubahan-perubahan dalam rencana saya. 

B. Saya menjadi sedemikian marahnya, sehingga rasanya ingin melemparkan dan 
merusak barang-barang.

74. A. Saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak seorangpun 
akan dapat menjawabnya. 

B. Saya suka mengatakan kepada orang-orang lain bagimana pendapat saya mengenai 
mereka.

75. A. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban. 
B. Saya rasanya ingin memperolok-olok orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya 

anggap bodoh.

76. A. Saya ingin loyal terhadap teman-teman saya. 
B. Saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin.

77. A. Saya suka mengamat-amati bagaimana perasaan orang lain dalam suatu keadaan 
tertentu. 

B. Saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik sesuatu 
pekerjaan yang sulit.

78. A. Saya ingin teman-teman memberi dorongan kepada saya bila saya menghadapi 
kegagalan. 

B. Saya ingin berhasil dalam apa yang saya lakukan.

79. A. Saya ingin menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi-organisasi atau 
kelompok-kelompok dimana saya menjadi anggotanya. 

B. Saya ingin bisa mengerjakan segala sesuatu lebih baik daripada orang-orang lain.

80. A. Bila keadaan kurang menguntungkan bagi saya, maka saya merasa bahwa saya harus 
lebih disalahkan daripada orang lain. 

B. Saya suka memecahkan teka teki dan persoalan-persoalan yang sukar bagi orang lain.

81. A. Saya suka melakukan sesuatu untuk teman-teman saya. 
B. Dalam merencanakan sesuatu, saya ingin mendapat saran-saran dari orang-orang 

yang pendapatnya saya hormati.

82. A. Saya suka untuk menempatkan diri saya ditempat orang lain, dan membayangkan 
bagaimana perasaan saya apabila saya dalam keadaan atau situasi yang sama. 

B. Saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu 
pekerjaan yang baik, apabila menurut pendapat saya memang demikian adanya.
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83. A. Saya ingin agar teman-teman saya menunjukkan simpati dan pengertian bila saya 
mengalami kesukaran-kesukaran. 

B. Saya suka menerima pempinan dari orang-orang yang saya kagumi.

84. A. Apabila saya bekerja dalam suatu panitia, saya ingin ditunjuk atau dipilih sebagai 
ketuanya. 

B. Apabila saya berada dalam kelompok saya suka menerima pimpinan orang lain dalam 
memutuskan apa yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut.

85. A. Apabila saya melakukan sesuatu hal yang salah, saya merasa bahwa untuk itu saya 
harus dihukum. 

B. Saya suka mengikuti adat-istiadat dan menghindarkan melakukan hal-hal yang 
mungkin dianggap tidak wajar oleh orang-orang yang saya hormati.

86. A. Saya suka dalam melakukan atau menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan 
teman-teman. 

B. Saya suka membuat perencanaan sebelum mulai pekerjaan yang sulit.

87. A. Saya ingin memahami bagimana perasaan teman-teman saya dalam menghadapi 
berbagai masalah. 

B. Jika saya akan bepergian, saya senang apabila segala sesuatunya telah direncanakan 
sebelumnya..

88. A. Saya ingin diperlakukan dengan ramah oleh teman-teman saya. 
B. Sebelum memulai sesuatu pekerjaan saya ingin pekerjaan itu teratur dan terencanakan.

89. A. Saya ingin dianggap sebagai pemimpin oleh orang-orang lain. 
B. Saya suka menyimpan surat-surat, bon-bon, dan kertas-kertas lain secara tersusun rapi 

dan menurut sistem tertentu.

90. A. Saya merasa bahwa pilu hati dan kesusahan yang telah saya alami, lebih banyak 
membawa kebaikan daripada kerugian bagi saya. 

B. Saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa, sehingga berjalan lancar dan 
tanpa banyak perubahan-perubahan dalam rencana saya.

91. A. Saya ingin mempunyai ikatan perasaan yang kuat dengan teman teman saya. 
B. Saya suka mengatakan hal yang dianggap lucu dan cerdas oleh orang lain.

92. A. Saya suka merenungkan kepribadian teman-teman saya dan mencoba mengerti apa 
yang menyebabkan mereka mempunyai kepribadian yang demikian. 

B. Saya kadang-kadang suka melakukan hal-hal hanya untuk melihat bagaimana 
pengaruhnya terhadap orang lain.

93. A. Saya ingin agar teman-teman saya meributkan tentang diri saya, apabila mendapatkan 
cedera atau sakit. 

B. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai.
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94. A. Saya suka mengatakan pada orang-orang lain bagimana mereka harus melakukan 
pekerjaan mereka. 

B. Saya suka menjadi pusat perhatian, apabila saya ada di dalam suatu kelompok.

95. A. Saya merasa canggung ditengah-tengah orang-orang lain yang saya anggap sebagai atasan 
saya. 

B. Saya suka menggunakan kata-kata yang maknanya seringkali tidak diketahui oleh 
orang lain.

96. A. Saya lebih suka mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan teman-teman saya 
daripada sendirian. 

B. Saya suka menyatakan pendapat saya tentang berbagai hal.

97. A. Saya suka mempelajari dan menganalisa tingkah laku orang-orang lain. 
B. Saya suka melakukan hal-hal yang dianggap orang lain tidak sesuai dengan adat 

kebiasaan.

98. A. Saya ingin teman-teman saya merasa kasihan pada saya apabila saya sedang sakit. 
B. Saya suka mengelakkan situasi-situasi yang mengharapkan saya melakukan hal-hal 

dengan cara konvensional (kebiasaan yang umum dilakukan orang).

99. A. Sedapat mungkin saya ingin membimbing dan mengarahkan tindakan atau perbuatan 
orang lain. 

B. Saya ingin melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri tanpa menghiraukan apa yang 
mungkin dipikirkan orang lain.

100. A. Saya merasa bahwa dalam banyak hal, saya kalah bila dibandingkan dengan orang-
orang lain.

B. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban.

101. A. Saya ingin berhasil dalam apa yang saya lakukan. 
B. Saya suka membuat teman-teman baru.

102. A. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan saya dan sebab-sebab mengapa saya 
melakukan sesuatu. 

B. Saya ingin melakukan sesuatu untuk teman-teman saya.

103. A. Saya ingin agar teman-teman saya membantu saya bila saya mengalami kesulitan.
B. Saya suka melakukan sesuatu untuk teman-teman saya.

104. A. Saya suka memperdebatkan pendirian saya bila diserang oleh orang-orang lain. 
B. Saya suka berkirim surat kepada teman-teman saya.

105. A. Saya merasa bersalah, apabila saya telah melakukan sesuatu yang saya ketahui keliru. 
B. Saya ingin mempunyai ikatan perasaan yang kuat dengan teman teman saya.

106. A. Saya suka dalam melakukan atau menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan teman-
teman.

B. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan saya dan sebab-sebab mengapa saya 
melakukan sesuatu.
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107. A. Saya suka menerima pimpinan dari orang-orang yang saya kagumi. 
B. Saya ingin memahami bagimana perasaan teman-teman saya dalam menghadapi 

berbagai masalah.

108. A. Saya ingin agar teman-teman saya dengan gembira memberikan pertolongan-
pertolongan kecil kepada saya. 

B. Saya suka menilai orang berdasarkan sebab-sebab mengapa mereka melakukan 
sesuatu, bukan berdasar apa yang sesungguhnya mereka lakukan.

109. A. Bila saya berada dalam suatu kelompok, saya ingin menentukan apa yang akan kami 
kerjakan. 

B. Saya suka meramalkan bagimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai 
situasi.

110. A. Saya lebih suka mengalah dan menghindarkan perkelahian daripada memaksakan kemauan 
saya.

B. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan orang lain dan sebab-sebab mengapa 
mereka melakukan sesuatu.

111. A. Saya suka membuat teman-teman baru. 
B. Saya ingin agar teman-teman saya membantu saya bila saya mengalami kesulitan.

112. A. Saya suka menilai orang berdasarkan sebab-sebab mengapa mereka melakukan 
sesuatu, bukan berdasar apa yang sesungguhnya mereka lakukan. 

B. Saya ingin teman-teman saya banyak menujukkan rasa sayang mereka terhadap saya.

113. A. Saya ingin agar hidup saya teratur sedemikian rupa, sehingga berjalan lancar dan 
tanpa banyak perubahan-perubahan dalam rencana saya. 

B. Saya ingin teman-teman saya merasa kasihan pada saya apabila saya sedang sakit.

114. A. Saya senang untuk diminta menyelesaikan pertentangan-pertentangan atau 
perselisihan-perselisihan.

B. Saya ingin agar teman-teman saya dengan gembira memberikan pertolongan-
pertolongan kecil kepada saya.

115. A. Saya merasa bahwa saya harus mengakui hal-hal yang telah saya lakukan dan saya anggap 
salah. 

B. Saya ingin agar teman-teman saya bersimpati terhadap saya dan menghibur saya bila 
saya bersusah hati.

116. A. Saya lebih suka mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan teman-teman saya 
daripada sendirian. 

B. Saya suka memperdebatkan pendirian saya bila diserang oleh orang-orang lain.

117. A. Saya suka merenungkan kepribadian teman-teman saya dan mencoba mengerti apa 
yang menyebabkan mereka mempunyai kepribadian yang demikian.

B. Saya ingin dapat membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang 
saya kehendaki.
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118. A. Saya ingin agar teman-teman saya bersimpati terhadap saya dan menghibur saya bila 
saya bersusah hati.

B. Bila saya berada dalam suatu kelompok, saya ingin menentukan apa yang akan kami 
kerjakan.

119. A. Saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak seorangpun 
akan dapat menjawabnya.

B. Saya suka menyatakan kepada orang lain bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan 
mereka.

120. A. Saya merasa canggung ditengah-tengah orang-orang lain yang saya anggap sebagai atasan 
saya.

B. Sedapat mungkin saya ingin membimbing dan mengarahkan tindakan atau perbuatan 
orang lain.

121. A. Saya suka bergaul dalam kelompok yang para anggotanya akrab dan bersahabat satu 
sama lainnya.

B. Saya merasa bersalah, apabila saya telah melakukan sesuatu yang saya ketahui keliru.

122. A. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan orang lain dan sebab-sebab mengapa 
mereka melakukan sesuatu.

B. Saya merasa sedih akan ketidakmampuan saya untuk menghadapi berbagai macam 
keadaan.

123. A. Saya ingin teman-teman saya merasa kasihan pada saya apabila saya sedang sakit.
B. Saya lebih suka mengalah dan menghindarkan perkelahian daripada memaksakan 

kemauan saya.

124. A. Saya ingin dapat membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang 
saya kehendaki.

B. Saya merasa sedih akan ketidakmampuan saya untuk menghadapi berbagai macam 
keadaan.

125. A. Saya suka mengecam orang-orang yang kedudukannya memegang kekuasaan.
B. Saya merasa canggung ditengah-tengah orang-orang lain yang saya anggap sebagai 

atasan saya.

126. A. Saya suka bergaul dalam kelompok yang para anggotanya akrab dan bersahabat satu 
sama lainnya.

B. Saya suka menolong teman-teman saya, apabila mereka dalam kesulitan.

127. A. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan saya dan sebab-sebab mengapa saya 
melakukan sesuatu.

B. Saya suka menunjukkan simpati saya kepada teman-teman saya bila mereka mendapat 
cedera atau sakit.

128. A. Saya ingin agar teman-teman saya membantu saya bila saya mengalami kesulitan.
B. Saya suka memperlakukan orang lain dengan ramah dan simpatik.
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129. A. Saya ingin menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi-organisasi kelompok 
yang saya masuki.

B. Saya suka menunjukkan simpati saya kepada teman-teman saya bila mereka mendapat 
cedera atau sakit.

130. A. Saya merasa bahwa pilu hati dan kesusahan yang telah saya alami, lebih banyak 
membawa kebaikan daripada kerugian bagi saya.

B. Saya suka berlaku ramah tehadap teman-teman saya.

131. A. Saya lebih suka mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan teman-teman saya 
daripada sendirian. 

B. Saya suka bereksperimen dalam mencoba hal-hal yang baru.

132. A. Saya suka merenungkan kepribadian teman-teman saya dan mencoba mengerti apa 
yang menyebabkan mereka mempunyai kepribadian yang demikian. 

B. Saya suka mencoba pekerjaan yang baru dan berbeda-beda, daripada melakukan 
pekerjaan yang sama dan terus menerus.

133. A. Saya ingin agar teman-teman saya menunjukkan simpati dan pengertian bila saya 
mengalami kesukaran-kesukaran.

B. Saya suka bertemu dengan orang-orang baru.

134. A. Saya suka memperdebatkan pendirian saya bila diserang oleh orang-orang lain. 
B. Saya ingin mengalami pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari 

hari.

135. A. Saya lebih suka mengalah dan menghindarkan perkelahian daripada memaksakan 
kemauan saya. 

B. Saya suka berkeliling di pedalaman dan tinggal di berbagai tempat.

136. A. Saya suka melakukan sesuatu untuk teman-teman saya. 
B. Bila saya harus melakukan suatu tugas, saya ingin mengerjakannya sampai selesai.

137. A. Saya suka menganalisa perasaan-perasaan orang lain dan sebab-sebab mengapa 
mereka melakukan sesuatu. 

B. Saya ingin menghindarkan gangguan bila saya sedang bekerja.

138. A. Saya suka memberi pertolongan-pertolongan kecil kepada teman-teman saya. 
B. Saya suka bekerja sampai jauh malam untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

139. A. Saya ingin dianggap sebagai pemimpin oleh orang-orang lain. 
B. Saya ingin bekerja berjam-jam tanpa diganggu.

140. A. Apabila saya melakukan sesuatu hal yang salah, saya merasa bahwa untuk itu saya harus 
dihukum.

B. Saya suka bertahan menghadapi suatu pekerjaan atau masalah, sekalipun tampaknya 
seolah-olah saya tak akan berhasil.
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141. A. Saya ingin loyal terhadap teman-teman saya. 
B. Saya suka bepergian dengan lawan jenis saya yang menarik (bagi laki-laki dengan 

wanita;bagi wanita dengan laki-laki).

142. A. Saya suka meramalkan bagaimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai 
situasi. 

B. Saya suka ikut serta dalam diskusi-diskusi tentang seks dan akti� tas seksuil.

143. A. Saya ingin teman teman saya menunjukkan rasa sayang mereka terhadap saya. 
B. Saya suka nafsu saya terangsang.

144. A. Bila saya berada dalam suatu kelompok, saya ingin menentukan apa yang akan kami 
kerjakan. 

B. Saya suka ikut dalam aktivitas-aktivitas sosial bersama-sama dengan orang-orang dari 
lawan jenis saya.

145. A. Saya merasa sedih akan ketidakmampuan saya untuk menghadapi berbagai macam 
keadaan. 

B. Saya suka membaca buku-buku dan sandiwara, terutama yang berkisar sekitar masalah 
seks.

146. A. Saya suka berkirim surat kepada teman-teman saya. 
B. Saya suka membaca berita-berita surat kabar tentang pembunuhan-pembunuhan dan 

lain-lain perbuatan kekerasan.

147. A. Saya suka meramalkan bagimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai 
situasi.

B. Saya suka menyerang pendirian-pendirian yang bertentangan dengan pendirian saya.

148. A. Saya ingin agar teman-teman saya meributkan tentang diri saya, apabila mendapatkan 
cedera atau sakit. 

B. Saya rasanya ingin menyalahkan orang lain bila keadaannya kurang menguntungkan 
saya.

149. A. Saya suka menyatakan kepada orang lain bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan 
mereka. 

B. Rasa rasanya ingin membalas dendam bila seseorang menghina saya.

150. A. Saya merasa bahwa dalam banyak hal, saya kalah bila dibandingkan dengan orang-
orang lain. 

B. Saya rasanya ingin menghardik orang lain bila saya berbeda pendapat dengan mereka.

151. A. Saya suka menolong teman-teman saya, apabila mereka dalam kesulitan. 
B. Saya suka melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin.

152. A. Saya suka bepergian melihat-lihat daerah pedalaman. 
B. Saya suka menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap orang lain sebagai tugas yang 

membutuhkan keterampilan dan usaha.
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153. A. Saya suka bekerja keras pada tiap pekerjaan yang saya hadapi. 
B. Saya ingin menyelesaikan sesuatu yang sangat penting artinya.

154. A. Saya suka bepergian dengan lawan jenis saya yang menarik (bagi laki-laki dengan 
wanita;bagi wanita dengan laki-laki). 

B. Saya ingin berhasil dalam apa yang saya lakukan.

155. A. Sayas suka membaca berita-berita surat kabar tentang pembunuhan-pembunuhan 
dan lain-lain perbuatan kekerasan. 

B. Saya ingin menulis roman atau sandiwara yang hebat.

156. A. Saya suka memberi pertolongan-pertolongan kecil kepada teman-teman saya. 
B. Dalam merencanakan sesuatu, saya ingin mendapat saran-saran dari orang-orang 

yang pendapatnya saya hormati.

157. A. Saya ingin mengalami pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari-
hari. 

B. Saya suka menyatakan kepada atasan saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu 
pekerjaan yang baik, apabila menurut pendapat saya memang demikian adanya.

158. A. Saya suka bekerja sampai jauh malam untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
B. Saya suka memuji orang yang saya kagumi.

159. A. Saya suka nafsu saya terangsang. 
B. Saya suka menerima pimpinan dari orang-orang yang saya kagumi.

160. A. Rasa rasanya ingin membalas dendam bila seseorang menghina saya. 
B. Apabila saya berada dalam kelompok saya suka menerima pimpinan orang lain dalam 

memutuskan apa yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut.

161. A. Saya suka bermurah hati terhadap teman-teman saya. 
B. Saya suka membuat rencana sebelum memulai pekerjaan yang sulit.

162. A. Saya suka bertemu dengan orang-orang baru. 
B. Saya menghendaki bahwa setiap pekerjaan tulis saya teliti, rapi dan tersusun dengan 

baik.

163. A. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai. 
B. Saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja atau di dalam 

ruang kerja saya.

164. A. Saya ingin dianggap punya daya tarik � sik oleh orang-orang dari lawan jenis saya. 
B. Saya suka merencanakan dan mengatur detail-detail dari setiap pekerjaan yang harus 

saya lakukan.

165. A. Saya suka mengatakan kepada orang-orang lain bagaimana pendapat saya mengenai 
mereka. 

B. Saya suka makan saya teratur dan ada waktu-waktu tertentu untuk makan.

166. A. Saya suka berlaku ramah tehadap teman-teman saya. 
B. Saya suka mengatakan hal yang dianggap lucu dan cerdas oleh orang lain.
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167. A. Saya suka mencoba pekerjaan yang baru dan berbeda-beda, daripada melakukan 
pekerjaan yang sama dan terus menerus. 

B. Saya kadang-kadang suka melakukan hal-hal hanya untuk melihat bagaimana 
pengaruhnya terhadap orang lain.

168. A. Saya suka bertahan menghadapi suatu pekerjaan atau masalah, sekalipun tampaknya 
seolah-olah saya tak akan berhasil. 

B. Saya ingin orang-orang memperhatikan dan memberikan komentar mengenai 
penampilan saya di depan umum.

169. A. Saya suka membaca buku-buku dan sandiwara, terutama yang berkisar sekitar masalah 
seks. 

B. Saya suka menjadi pusat perhatian, apabila saya ada di dalam suatu kelompok.

170. A. Saya rasanya ingin menyalahkan orang lain bila keadaannya kurang menguntungkan 
saya. 

B. Saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak seorangpun 
akan dapat menjawabnya.

171. A. Saya suka menunjukkan simpati saya kepada teman-teman saya bila mereka mendapat 
cedera atau sakit. 

B. Saya suka mengatakan pendapat saya tentang berbagai hal.

172. A. Saya suka makan di restoran-restoran yang baru atau asing. 
B. Saya suka melakukan hal-hal yang dianggap orang lain tidak sesuai dengan adat 

kebiasaan.

173. A. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan satu persatu sebelum memulai yang lain. 
B. Saya ingin merasa bebas untuk melakukan apa yang saya kehendaki.

174. A. Saya suka ikut serta dalam diskusi-diskusi tentang seks dan akti� tas seksuil. 
B. Saya ingin melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri tanpa menghiraukan apa yang 

mungkin dipikirkan orang lain.

175. A. Saya menjadi sedemikian marahnya, sehingga rasanya ingin melemparkan dan 
merusak barang-barang. 

B. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban.

176. A. Saya suka menolong teman-teman saya, apabila mereka dalam kesulitan. 
B. Saya ingin loyal terhadap teman-teman saya.

177. A. Saya suka mengerjakan hal-hal yang baru dan berbeda-beda. 
B. Saya suka membuat teman teman baru.

178. A. Bila saya harus melakukan suatu tugas, saya ingin mengerjakannya sampai selesai. 
B. Saya suka bergaul dalam kelompok yang para anggotanya akrab dan bersahabat satu 

sama lainnya.
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179. A. Saya suka bepergian dengan lawan jenis saya yang menarik (bagi laki-laki dengan 
wanita;bagi wanita dengan laki-laki). 

B. Saya ingin membuat teman sebanyak mungkin.

180. A. Saya suka menyerang pendirian-pendirian yang bertentangan dengan pendirian saya. 
B. Saya suka berkirim surat pada teman-teman saya.

181. A. Saya suka bermurah hati terhadap teman teman saya. 
B. Saya suka mengamat-amati bagaimana perasaan orang lain dalam satu keadaan 

tertentu.

182. A. Saya suka makan di restoran-restoran yang baru atau asing. 
B. Saya suka untuk menempatkan diri saya ditempat orang lain, dan membayangkan 

bagaimana perasaan saya apabila saya dalam keadaan atau situasi yang sama.

183. A. Saya suka bekerja sampai jauh malam untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
B. Saya ingin memahami bagaimana perasaan teman-teman saya dalam menghadapi 

berbagai masalah.

184. A. Saya suka nafsu saya terangsang. 
B. Saya suka mempelajari dan menganalisa tingkah laku orang-orang lain.

185. A. Saya rasanya ingin memperolok-olok orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya 
anggap bodoh. 

B. Saya suka meramalkan bagimana teman-teman saya akan bertindak dalam berbagai 
situasi.

186. A. Saya suka memaafkan teman-teman saya yang menyakiti hati saya. 
B. Saya ingin teman-teman saya memberi dorongan-dorongan kepada saya bila saya 

menghadapi kegagalan.

187. A. Saya suka bereksperimen dalam mencoba hal-hal yang baru. 
B. Saya ingin agar teman-teman saya menunjukkan simpati dan pengertian bila saya 

mengalami kesukaran-kesukaran.

188. A. Saya suka mengerjakan teka-teki atau memecahkan persoalan-persoalan sampai 
selesai. 

B. Saya ingin diperlakukan dengan ramah oleh teman-teman saya.

189. A. Saya ingin dianggap punya daya tarik � sik oleh orang-orang dari lawan jenis saya. 
B. Saya ingin teman-teman saya banyak menujukkan rasa sayang mereka terhadap saya.

190. A. Saya rasanya ingin mengecam seseorang di muka umum bila orang itu patut 
menerimanya. 

B. Saya ingin agar teman-teman saya meributkan tentang diri saya, apabila mendapatkan 
cedera atau sakit.

191. A. Saya suka berlaku ramah tehadap teman-teman saya. 
B. Saya ingin dianggap sebagai pemimpin oleh orang-orang lain.
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192. A. Saya lebih suka mencoba pekerjaan-pekerjaan yang baru dan lain daripada terus 
menerus melakukan pekerjaan yang sama.

B. Apabila saya bekerja dalam suatu panitia, saya ingin ditunjuk atau dipilih sebagai 
ketuanya.

193. A. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai. 
B. Saya ingin dapat membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang 

saya kehendaki.

194. A. Saya suka ikut serta dalam diskusi-diskusi tentang seks dan akti� tas seksuil. 
B. Saya senang untuk diminta menyelesaikan pertentangan-pertentangan atau 

perselisihan-perselisihan.

195. A. Saya menjadi sedemikian marahnya, sehingga rasanya ingin melemparkan dan 
merusak barang-barang. 

B. Saya suka menyatakan kepada orang lain bagaimana mereka harus melakukan 
pekerjaan mereka.

196. A. Saya suka berlaku sangat ramah terhadap teman teman saya. 
B. Bila keadaan kurang menguntungkan bagi saya, maka saya merasa bahwa saya harus 

lebih disalahkan daripada orang lain.

197. A. Saya suka berkeliling di pedalaman dan tinggal di berbagai tempat.
B. Apabila saya melakukan sesuatu hal yang salah, saya merasa bahwa untuk itu saya harus 

dihukum.

198. A. Saya suka bertahan menghadapi suatu pekerjaan atau masalah, sekalipun tampaknya 
seolah-olah saya tak akan berhasil. 

B. Saya merasa bahwa pilu hati dan kesusahan yang telah saya alami, lebih banyak 
membawa kebaikan daripada kerugian bagi saya.

199. A. Saya suka membaca buku-buku dan sandiwara, terutama yang berkisar sekitar masalah 
seks. 

B. Saya merasa bahwa saya harus mengakui hal-hal yang telah saya lakukan dan saya 
anggap salah.

200. A. Saya rasanya ingin menyalahkan orang lain bila keadaannya kurang menguntungkan 
saya. 

B. Saya merasa bahwa dalam banyak hal, saya kalah bila dibandingkan dengan orang-
orang lain.

201. A. Saya suka melakukan pekerjaan apa saja terbaik mungkin. 
B. Saya suka menolong orang-orang lain, yang tidak begitu beruntung apabila 

dibandingkan dengan keadaan saya.

202. A. Saya suka mengerjakan hal-hal yang baru dan berbeda-beda. 
B. Saya suka memperlakukan orang lain dengan ramah dan simpatik.
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203. A. Bila saya harus melakukan suatu tugas, saya ingin mengerjakannya sampai selesai. 
B. Saya suka menolong orang-orang lain, yang tidak begitu beruntung apabila 

dibandingkan dengan keadaan saya.

204. A. Saya suka ikut dalam aktivitas-aktivitas sosial bersama-sama dengan orang-orang dari 
lawan jenis saya. 

B. Saya suka memaafkan teman-teman saya yang menyakiti hati saya.

205. A. Saya suka menyerang pendirian-pendirian yang bertentangan dengan pendirian saya.
B. Saya ingin teman-teman saya mempercayai saya dan menceritakan kesulitan-kesulitan 

mereka kepada saya.

206. A. Saya suka memperlakukan orang lain dengan ramah dan simpatik. 
B. Saya suka bepergian melihat-lihat daerah pedalaman.

207. A. Saya suka mengikuti adat-istiadat dan menghindarkan melakukan hal-hal yang 
mungkin dianggap tidak wajar oleh orang-orang yang saya hormati. 

B. Saya suka mengikuti mode baru.

208. A. Saya suka bekerja keras pada tiap pekerjaan yang saya hadapi. 
B. Saya ingin mengalami pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari-

hari.

209. A. Saya mempunyai keinginan untuk mencium orang yang menarik dari lawan jenis saya.
B. Saya suka bereksperimen dalam mencoba hal-hal yang baru.

210. A. Saya rasanya ingin menghardik orang lain bila saya berbeda pendapat dengan mereka.
B. Saya suka mengikuti mode-mode baru.

211. A. Saya suka menolong orang-orang lain, yang tidak begitu beruntung apabila 
dibandingkan dengan keadaan saya. 

B. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai.

212. A. Saya suka berkeliling di pedalaman dan tinggal di berbagai tempat. 
B. Saya ingin bekerja berjam-jam tanpa diganggu.

213. A. Jika saya akan bepergian, saya senang apabila segala sesuatunya telah direncanakan 
sebelumnya.

B. Saya suka mengerjakan teka-teki dan memcahkan persoalan-persoalan sampai selesai.

214. A. Saya mudah jatuh cinta pada seseorang dari lawan jenis saya. 
B. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan satu persatu sebelum memulai yang lain.

215. A. Saya suka mengatakan kepada orang-orang lain bagimana pendapat saya mengenai 
mereka. 

B. Saya ingin menghindarkan diganggu bila saya sedang bekerja.

216. A. Saya suka memberi pertolongan-pertolongan kecil kepada teman-teman saya.
B. Saya suka ikut dalam aktivitas-aktivitas sosial bersama-sama dengan orang-orang dari 

lawan jenis saya.
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217. A. Saya suka bertemu dengan orang-orang baru. 
B. Saya mempunyai keinginan untuk mencium orang yang menarik dari lawan jenis saya.

218. A. Saya ingin mengerjakan teka-teki atau memecahkan persoalan-persoalan sampai 
selesai. 

B. Saya mudah jatuh cinta pada seseorang dari lawan jenis saya.

219. A. Saya suka berbicara tentang hal-hal yang telah saya capai. 
B. Saya suka mendengarkan atau menceritakan lelucon-lelucon yang terutama berkisar 

soal seks.

220. A. Saya rasanya ingin memperolok orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya anggap 
bodoh. 

B. Saya suka mendengarkan atau menceritakan lelucon-lelucon yang terutama berkisar 
soal seks.

221. A. Saya ingin teman-teman saya mempercayai saya dan menceritakan kesulitan-kesulitan 
mereka kepada saya. 

B. Sayas suka membaca berita-berita surat kabar tentang pembunuhan-pembunuhan 
dan lain-lain perbuatan kekerasan.

222. A. Saya suka mengikuti mode baru. 
B. Saya rasanya ingin mengecam seseorang di muka umum bila orang itu patut 

menerimanya.

223. A. Saya ingin menghindarkan diganggu bila saya sedang bekerja. 
B. Saya rasanya ingin menghardik orang lain bila saya berbeda pendapat dengan mereka.

224. A. Saya suka mendengarkan atau menceritakan lelucon-lelucon yang terutama berkisar 
soal seks. 

B. Rasa rasanya ingin membalas dendam bila seseorang menghina saya.

225. A. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban. 
B. Saya rasanya ingin memperolok-olok orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya 

anggap bodoh.
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