
19 
 

 

 

LAMPIRAN 

Item-item regulasi diri 

No Pernyataan 

1 Saya biasanya melacak kemajuan saya menuju tujuan saya  

2 Saya ragu untuk berubah, walaupun ada kemauan dalam diri saya 

3 Saya kesulitan mengambil keputusan tentang berbagai hal 

4 Saya mudah teralihkan dari rencana saya 

5 Saya mengapresiasi diri saya ketika mengalami kemajuan dalam 

mencapai tujuan saya 

6 Saya terlambat menyadari akibat dari tindakan saya  

7 Sulit bagi saya untuk melihat apapun yang dapat membantu 

mengubah cara saya  

8 Saya mampu mencapai tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya 

sendiri 

9 Saya menunda membuat keputusan 

10 Sulit bagi saya untuk menyadari ketika saya sudah “cukup” 

(menggunakan media sosia) 

11 Jika saya ingin berubah, saya yakin saya bisa melakukannya 

12 Ketika harus memutuskan suatu perubahan, saya merasa kewalahan 

dengan pilihan-pilihan tersebut 

13 Saya mengalami kesulitan menindaklanjuti sesuatu setelah saya 

memutuskan untuk melakukannya 

14 Sepertinya saya tidak belajar dari kesalahan saya 

15 Saya biasanya berhati-hati untuk tidak berlebihan saat bekerja, 

makan, minum 

16 Saya dapat mengikuti rencana yang berjalan dengan baik 

17 Saya tidak belajar dari hukuman 

18 Saya memiliki standar pribadi, dan mencoba untuk memenuhinya 

19 Setelah saya melihat masalah atau tantangan, saya mulai mencari 

solusi yang tepat 

20 Saya mengalami kesulitan dalam menetapkan tujuan untuk diri saya 

sendiri 

21 Saya memiliki banyak tekad 
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22 Ketika saya mencoba untuk mengubah sesuatu, saya menaruh 

banyak perhatian pada apa yang saya lakukan 

23 Saya biasanya menilai apa yang saya lakukan dari konsekuensi 

tindakan saya 

24 Setelah saya melihat ada yang tidak beres, saya ingin melakukan 

sesuatu. 

25 Biasanya ada lebih dari satu cara untuk mencapai sesuatu 

26 Saya mengalami kesulitan membuat rencana untuk membantu saya 

mencapai tujuan saya 

27 Saya menetapkan tujuan untuk diri sendiri dan melacak kemajuan 

saya 

28 Sering kali saya tidak memperhatikan apa yang saya lakukan 

29 Saya cenderung terus melakukan hal yang sama, bahkan ketika itu 

tidak berhasil 

30 Saya biasanya dapat menemukan beberapa kemungkinan yang 

berbeda ketika saya ingin mengubah sesuatu 

31 Begitu saya memiliki tujuan, saya biasanya dapat merencanakan 

bagaimana mencapainya 

32 Saya memiliki aturan yang saya patuhi apa pun yang terjadi 

33 Jika saya membuat resolusi untuk mengubah sesuatu, saya menaruh 

banyak perhatian pada apa yang saya lakukan 

34 Saya seringkali tidak menyadari apa yang saya lakukan sampai 

seseorang menegur saya 

35 Biasanya saya melihat kebutuhan untuk berubah sebelum orang lain 

melakukannya. 

36 Saya pandai menemukan berbagai cara untuk mendapatkan apa 

yang saya inginkan 

37 Saya biasanya berpikir sebelum bertindak 

38 Masalah atau gangguan kecil membuat saya keluar jalur 

39 Saya belajar dari kesalahan saya 

40 Saya tahu saya ingin menjadi seperti apa 

41 Saya meminta bantuan orang lain ketika saya membutuhkannya. 

42 Sebelum membuat keputusan, saya mempertimbangkan apa yang 

mungkin terjadi jika saya melakukan keputusan tersebut 
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43 Saya cepat menyerah 
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Item-item FoMO 

No Pernyataan 

1 
Saya takut orang lain memiliki pengalaman yang lebih berharga 

daripada saya 

2 
Saya takut teman-teman saya memiliki pengalaman yang lebih 

berharga daripada saya 

3 
Saya merasa khawatir jika teman-teman bersenang-senang tanpa 

saya 

4 
Saya akan merasa cemas ketika tidak mengetahui apa yang 

dilakukan oleh teman-teman saya 

5 
Penting bagi saya untuk memahami bahwa teman-teman saya 

sedang bercanda 

6 
Saya merasa tidak khawatir jika melewatkan waktu untuk 

berkumpul dengan teman-teman saya  

7 
Membagikan hal yang saya lakukan melalui media sosial 

merupakan hal yang penting bagi saya (misalnya mengupload story) 

8 
Ketika rencana untuk berkumpul dengan teman-teman dibatalkan 

saya merasa cemas 

9 
Ketika saya pergi berlibur, saya akan terus memantau apa yang 

dilakukan teman-teman saya melalui media sosial.  
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Hasil Kategorisasi 

1. Variabel X (Regulasi diri) 

 
2. Variabel Y (FoMO) 

 
 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 
 

 

 

 



24 
 

 

 

Hasil Uji Linearitas 

 
 

 

 

Hasil Uji Hipotesis 


