
 



Manual Book  

Pengukuran Skala Kepahlawanan 

Remaja (SEKAR) 
 

 

 

Dibuat Oleh: 

Rahmah Hastuti & Yohanes Budiarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR ISI  ................................................................................................ i 

1.1 Pengenalan Alat Ukur Sekar ................................................................... 1  

1.2 Kuesioner Penelitian (Awal Saat Proses EFA) ...................................... 2 

1.3 Kuesioner Setelah Proses CFA ............................................................. 5 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alat ukur kepahlawanan remaja memiliki memiliki empat dimensi atau empat 

faktor, yaitu a) altruisme, b) nasionalisme, c) kepemimpinan dan d) keteladanan.. 

Dimensi atau faktor 1 terdiri dari variabel-variabel “Saya tulus membantu 

orang lain.”, “Saya sukarela ketika membantu orang lain”, “Saya senang jika 

menolong tanpa adanya paksaan”, “Saya menolong orang lain tanpa pamrih”, “Saya 

berusaha tidak meminta imbalan dalam melakukan sesuatu.”  

Mengacu kepada isi dari variabel–variabel, terlihat bahwa karakteristik 

perilaku altruistik tercermin dalam kelima variabel tersebut. Untuk itu, faktor ke-1 

diberi nama altruisme. Selanjutnya, faktor ke-2 terdiri dari variabel-variabel “Saya 

seorang dengan sifat nasionalis, cinta pada bangsa”, “Saya berjuang melawan hal-

hal yang mengintimidasi.”, “Saya berjuang melawan diskriminasi”, dan “Saya siap 

berkorban untuk Negara.” Berdasarkan karakteristik isi dari semua variabel di 

faktor dua maka faktor tersebut diberi nama nasionalis. Faktor ke-3 terdiri dari 

variabel-variabel “Saya orang yang berani memimpin” dan “Saya mempunyai 

kemampuan memimpin.” Faktor ke-3 diberi nama kepemimpinan karena memiliki 

karakteristik seorang pemimpin. Terakhir, faktor ke-4 terdiri dari variabel-variabel 

“Saya dikenal sebagai orang baik”, “Saya dikenal jujur” dan “Saya mampu 

bertanggung jawab memberikan teladan yang baik.” Berdasarkan karakterisitik 

yang ditunjukkan semua variabel di faktor ke-4 maka faktor ke-4 diberi nama 

keteladanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Kuesioner Penelitian (Awal Saat Proses EFA) 

Informed Consent 

Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan memahami bahwa 

segala informasi mengenai saya yang didapat dari penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya.  

Tanda tangan : ______________________________, 

Nama Inisial : _________________ 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1 Usia                                                   

(tahun) 

2 Jenis kelamin  

3 Agama  

4 Pendidikan Terakhir  

5 Saat ini tinggal bersama  

6 Keadaan Orangtua           Keduanya masih hidup     

          Salah satu meninggal dunia                                         

          Bercerai 

7 Pekerjaan orangtua  Ayah:                                           (tuliskan) 

8 Pekerjaan orangtua Ibu:   :                                           (tuliskan)                                              

9 Uang saku per bulan  

  Ayah: :                                         (tuliskan) 

10 Pendidikan terakhir Orangtua kandung Ibu:   :                                          (tuliskan)                                              

11 Urutan anak dalam keluarga a. Anak sulung 

b. Anak tengah 

c. Anak Bungsu 

d. Anak Tunggal 

12 Prestasi terbaik yang pernah diraih 

(Tuliskan) 

 

13 Kegiatan Ekstrakurikuler yang pernah 

diikuti (tuliskan) 

 

14 Hobi (Minat)  

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN 

Saudara diminta memberikan tanda silang (X), pada salah satu pernyataan dalam 

kuesioner yang paling menggambar diri Saudara. 

STS  : Sangat Tidak Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai 

SS : Sangat Sesuai  

NO PERNYATAAN STS TS S SS 

1 Saya dikenal cerdas.     

2 Saya siap membantu tanpa memikirkan risiko yang terjadi.     

3 Saya dikenal jujur.     

4 

Saya berani membela yang benar walaupun dengan konsekuensi yang 

sangat berat. 

    

5 Saya menolong banyak orang secara ikhlas.     

6 

Saya mau menolong orang lain di saat dibutuhkan meskipun tidak saling 

mengenal. 

    

7 Saya lebih memilih mengutamakan menolong orang lain.     

8 Saya pernah membantu menyebrangkan lansia.     

9 Saya kesal dengan orang yang menolong orang lain karena ingin cari muka.     

10 

Menolong dalam segala situasi lebih penting dibandingkan aktivitas 

lainnya. 

    

11 Saya tulus membantu orang lain.     

12 Saya mampu bertanggung jawab memberikan teladan yang baik.     

13 Saya sukarela ketika membantu orang lain.     

14 Saya senang jika menolong tanpa adanya paksaan.     

15 Saya menolong orang lain tanpa pamrih.     

16 Saya berusaha tidak meminta imbalan dalam melakukan sesuatu.     



17 Saya orang yang berintegritas.     

18 Saya orang yang berani memimpin.     

19 Saya seorang dengan sifat nasionalis, cinta pada bangsa.     

20 Saya pernah berjasa bagi orang lain.     

21 Saya siap menjadi ksatria yang membela kebenaran. 
 

    

22 

Orang lain kagum pada saya karena saya berani berkorban tanpa 

memikirkan balasan yang akan saya terima.  

    

23 Saya mempunyai kemampuan memimpin.     

24 Saya memperjuangkan hak orang lain.     

25 Saya siap membela yang patut dibela.     

26 Saya bertanggung jawab menyejahterakan orang lain.     

27 Saya tergabung dalam kegiatan sosial.     

28 Saya memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi.     

29 

Menghukum yang salah adalah salah satu tindakan yang pernah saya 

lakukan. 

    

30 Saya tidak harus ikut ke medan perang untuk berjasa bagi orang lain.     

31 Saya memperjuangkan kepentingan bersama     

32 Saya berjuang melawan hal-hal yang mengintimidasi.     

33 Saya peduli dengan orang miskin.     

34 Saya berjuang melawan diskriminasi.     

35 Saya rela berkorban untuk kepentingan orang banyak.     

36 Saya siap berkorban untuk negara. 
 

    

37 

Saya memulai perubahan dengan memberi contoh yang baik bagi orang 

lain. 

    

38 

Saya menyelamatkan orang lain tanpa memikirkan keuntungan yang akan 

saya dapat. 

    

39 Saya siap melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak.     

40 Saya mampu mengontrol apa yang saya lakukan.     



 

 

Saudara dimohon untuk dapat menuliskan jawaban Anda pada kolom yang tersedia. 

Terima kasih atas partisipasi Saudara, mohon diperiksa kembali Jawaban Saudara, 

sehingga tidak ada yang terlewati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

Saya orang yang tidak pernah memikirkan manfaat yang akan didapat dari 

tindakan yang saya lakukan. 

    

42 Saya terlahir sebagai figur yang berpengaruh bagi orang di sekitar saya.     

43 Saya bukan tipe orang yang senang "mencari muka".     

44 Saya pernah membela orang lain yang tertimpa masalah besar.     

45 Saya dikenal sebagai orang baik.     



1.3 Kuesioner Setelah Proses CFA 

 

NO PERNYATAAN STS TS S SS 

1 Saya dikenal jujur.     

2 Saya tulus membantu orang lain.     

3 Saya mampu bertanggung jawab memberikan teladan yang baik.     

4 Saya sukarela ketika membantu orang lain.     

5 Saya senang jika menolong tanpa adanya paksaan.     

6 Saya menolong orang lain tanpa pamrih.     

7 Saya berusaha tidak meminta imbalan dalam melakukan sesuatu.     

8 Saya orang yang berani memimpin.     

9 Saya seorang dengan sifat nasionalis, cinta pada bangsa.     

10 Saya mempunyai kemampuan memimpin.     

11 Saya berjuang melawan hal-hal yang mengintimidasi.     

12 Saya berjuang melawan diskriminasi.     

13 Saya siap berkorban untuk negara.     

14 Saya dikenal sebagai orang baik.     



Sebaran Variabel ke dalam Faktor 

 
Factor 

1 2 3 4 

 Altruis Nasionalis Kepemimpinan keteladanan 

Saya dikenal jujur.    .544 

Saya tulus membantu orang lain. .613    

Saya mampu bertanggung jawab 

memberikan teladan yang baik. 

   .606 

Saya sukarela ketika membantu 

orang lain. 

.613    

Saya senang jika menolong tanpa 

adanya paksaan. 

.764    

Saya menolong orang lain tanpa 

pamrih. 

.785    

Saya berusaha tidak meminta 

imbalan dalam melakukan sesuatu. 

.736    

Saya orang yang berani memimpin.   .903  

Saya seorang dengan sifat 

nasionalis, cinta pada bangsa. 

 .571   

Saya mempunyai kemampuan 

memimpin. 

  .806  

Saya berjuang melawan hal-hal 

yang mengintimidasi. 

 .584   

Saya berjuang melawan 

diskriminasi. 

 .720   

Saya siap berkorban untuk negara.  .707   

Saya dikenal sebagai orang baik.    .562 
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