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TS

Petunjuk Pengisian skala

Berikut ini saya sajikan pernyataan-pernyataan mengenai pandangan anda terhadap
makna hidup anda. Anda diharapkan menjawab setiap pernyataan sesuai dengan keadaan,
perasaan, dan pikiran anda yang sebenarnaya dengan memilih:

Bila anda merasa sangat sesuai dengan pernyataan tersebut

Bila anda merasa sesuai dengan pernyataan tersebut

bila anda merasa rtidak sesuai dengan pernyataan tersebut

srs : Bila anda merasa sangat tidak sesuai dengan pemyataan tersebut

Berikan tanda ceklis pada pernyataan yang anda piiilr

Contoh

NO Pemyataan SS S TS STS

1 Saya ingin menyerah ketika mendapat masaalah

Saya berharap dalam pengisian pemyataan yang ada sesuai dengan diri anda dan

usahakan tidak ada satupun pernyataan yang terlewatkan. Setiap orang memiliki jawaban yang

berbeda-beda dan tidak ada penilaian baik atau buruk maupun benar atau salah. Semua jawqban

adalah benar selama jawaban tersebut sesuai dengan diri anda sendiri. SELAMAT BEKERJA
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Dukungan Sosial

PERNYATAAN PI L I }L{,\ J.\\\-.\B.{\
SS S TS STS

tlBanyak masalah yang saya hadapi dapat selesai

berkat bantuan teman-teman saya.

Bila saya dalam kesusahan teman-teman sava

selalu ada didekat saya.

Tidak ada yang memperhatikan saya ketika sa1'a

sedang membutuhkan pertolongan.

Bila saya dalam masalah, keluarga saya bersikap

diam saja.

Saya merasa nyaman ketika berada di panti karena

pengurus panti dan teman-teman semunya baik

Orang tua saya tidak pernah bertanya mengenali

perkembangan saya di panti.

Apabila saya sedang kesulitan dalam mengerjakan

tugas yang ada di panti maka teman-teman saya

selalu membantu.

Saya merasa sendiri dalam menyelesaikan banyak

masalah

Teman-teman saya tidak mau tau dengan kesulitan

saya.

Bila saya salah dalam bertindak maka biasanya

orang-orang dekat saya akan memberitahu.

Menurut saya teman-teman saya kurang perduli

dengan saya.

Banyak teman yang memberikan saran-saran

kepada sayajika saya sedang berada clalain

kesulitan.
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Teman-teman saya tidak pernah mendeneark3l

pendapat dari saya.

Pengurus panti akan memberikan masukar"Jsolusi

bagi masalah .vang saya hadapi di panti.

Karenp orang disekelililg saya selalu membantu

saya, saya pasti mampu dalam menyelesaikan

masalah yang ada.

Teman-teman tidak pernah rnempertimbangkan

keputusan yang saya ambil.

Keluarga saya akan memberikan segala keperluan

yang saya butuhkan.

Saya iri melihat teman-teman saya selalu diberikan

hadiah oleh ora:rg tuanya.

Saat saya sedang kesulitan keuangan, maka tidak

ada yang memperhatikan baik dari teman ataupun

keluarga.

Saya selalu diberikan semangat ketika saya

mendapatkan masalah .

Pengurus panti selalu siap memberikan saya

masukan apabila saya membutuhkannya.

Keluarga saya tidak mau tahu dengan keperluan

yang saya butuhkan

Teman-teman sering menyampaikan teguran jika

saya berbuat salah.

Bila saya sedang kekurangan uang, maka ada saja

yang memberikan pinj aman.

Semua kebuluhan yang saya butuhkan tidak pernah

terpenuhi.

Teman-teman akan mengarahkan saya ketika saya

bingung dalam mengambil keputusan.

Teman-teman saya tidak pernah rnemberikan

masukan kepada saya.

Apa yang saya butuhkan untuk keperluan sehari-
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hari selalu terpenuhi.

29 Teman-teman saya sering menyembunyikan

informasi yang saya butuhkan.

30 Teman-teman selalu menjadi motivator saya dalam

menyelesaikan masalah saya yang berhubungan

dengan cita-cita saya.

31 Bila saya sedang kesulitan dalam menentukan

solusi, maka teman-teman saya dengan senang hati

akan mencarikan jalan keluar.

32 Keluarga saya selalu ada untuk saya ketika sa.va

sedang kesulitan dalam menyelesaikan masaiah

JJ Masukan dari teman-teman justru membuat saya

semakin marah

34 Saya merasa keluarga dan teman-teman saya

kurang perduli dengan masalah saya.

35 Tidak ada seorang pun yang mau menguatkan

pendapat saya

36 Ketika saya dalam kesulitan sepertinya teman-

teman berusaha menjauh-

37 Teman-teman akan menenangkan saya ketika saya

ada masalah.

38 Teman-teman saya selalu sibuk dengan urusannya

sendiri.

39 Banyak teman yang selalu membantu saya jika

saya dalam kesulitan.

40 Teman-teman dipanti tidak ada yang mau berteman

dengan saya.
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RESILIENSI

NO PEfu\YATAAN

SS S TS
1 I Ketika sava mencoba memecahkan suatu masalah, saya

I tidrs irkrn Jengan krta hati saya
2 Ketika mencoba berdiskusi dengan teman saya, saya

masih bertindak ernosional
J Say'a khau'atir tentang masa depan saya
4 Sa1'a dapat mengalihkan perhatian, dari hal-hal yang

meqssanggu saya

5 Jika solusi sa)'a tidak bekeq'a, saya dapat mengalihkan
perhatian saya dari masalah yang saya hadapi dan
mencoba mencari solusi lain

6 Saya memiliki rasa ingin tahu yang tingsi
7 Saya tidak dapat mngontrol emosi dan fokus pada

masaiah yang saya hadapi
8 Saya adalah tipe orang yang suka mencoba hal-hal yang

baru
9 Saya lebih suka melakukan hal yang membuat saya

merasa percaya diri dan santai daripada sesuatu yang
menantang dan sulit

10 Denagan melihat ekspresi rvajah seseorang, saya
mengetahui masalah yang dihadainya

11 Saya ingin menyerah ketika mendapat masalah
t2 Ketika mendapat masalah, saya mencoba banyak solusi

dalam menyelesaikannya
13 Saya dapat mengontrol perasaan saya, ketika mendapat

kesulitan
t4 Apa yang dipikirkan orang lain tentang diri saya, tidak

mempexrgaruhi perilaku saya
15 Ketika mendapat masalah, saya menyadari tentang

permasalahannya
16 Saya merasa nyalran clalam situasi dimana saya bukanlah

satu-satunye yang berlanggung j awab
17 Saya lebih suka situasi di mana saya dapat bergantung

pada kemampuan orang lain
18 Saya pqrgaya bahrva setiap masalali dapat di selesaikan
19 Ketka masalah muncul, saya memikirkan apa

penyebabnya sebglum lnencoba untuk menyelesaikannya
20 Saya tidakyakin pada kemanrpuan saya dalarn

memecahkan suatu masalah
2t Saya tidak menghabiskau u-aktu rnaurikirkan hai-hal yang

berada di luar kemampuan sarv

22 Saya suka melakukan kegiatan mtiniras
L5 Saya mudah terbarva olch perasaan
24 Sulit bagi saya untuk rnemahanri hai-hal yang dilakukan

oarang lain

PILIHAi\ JAWABfu\

STS
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Saya mampu mengidentifikasi apa yang suya pikirka, arn
bagaimana hal itu mempengaruhi suasana hati saya
Jika seseorang melakukan sesuatu yang menggangu saya,
saya dapat bersabar hingga saya cukup tenang untuk
mendiskusikann
Ketika seseorang bereaksi berlebihanterhadap suatu
masalah, saya pikir itu karena mereka sedan dalam
suasana hati yans buruk
Saya berharap dapat melakukan yang terbaik untuk
banyak hai
Teman-teman saya sering mencari saya untuk membantu
mereka menyelesaikan masalah
Saya merasa bingung untuk memahami mengapa teman-
teman saya berperilaku dengan cara mereka lakukan
Emosi saya mempengamhi kemampuan saya untuk tetap
fokus pada apa yang sedan saya lakukan
Keria keras seialu terbayar
Setelah menyelesaikan suatu masalah, saya khawatir
bahrva hal itu akan di nilai nesatif
Jika teman saya sedih, atau marah saya mempunyai iOe
yang bagus untuk menhibum
Saya tidak suka tantangan baru
Saya tidak merencanakan masa depan sekolah atau

Jika rekan kerja saya marah, saya punya ide untuk
meredam amarahn
Saya lebih suka melakukan hal-hal yang spontan OaripaOa

Saya percaya sebagian besar masalah disebabkan oleh
keadaan diluar kendali sava
Saya melihat tantangan sebaeai ca.a r.rntuk belujE dun
memperbaiki diri
Jika saya salah dalam menafsirkan suatu peristi., a atuu
situasi teman-teman saya memberi tahu
Jika seseorang marah kepada saya, sa)'a m.ndensa.kun

ng mereka katakan sebelum berlindak
Ketika ditanya mengenai masa depan srla;.1a ,ne.usa
sulit untuk membayangkan diri sa1'a sebagai oarang y'ang
sukses
Saya diberi tahu ketika mensambil kesimpulan dari
masalah yang saya hadapi
Saya tidak nyaman ketika bertemu orang-orang baru
Mudah bagi saya " larut" dalam nembaca sebuah buk,,
atau menonton film
Saya percaya pepatah lama, ''mencegah lebih baik
rlaripada nrenqobati"
Dalam banyak hal, saya perca),a dapat mengrdentifikaE

,lyebab sebenamya dari suatLr masalah
Saya percaya saya mempunyai kernarnpuan mernecahkan
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dan men n
50 Teman-teman terdekat saya mengatatin botr,,r= 

"a., 
a -,-::

memahami mereka
51 Saya merasa nyaman dalam rutinitaiJEt,r;-t^.;
52 Menurut saya penting untuk menyelesaikan masalah

secara cepat dari pada berlarut-larut
53 Ketika dihadapkan pada situasi yang su-itJayiyaki,

bulyu hal tersebut akan berjalan dengan baik
54 Teman-teman saya mengatakan buh*u soyi tidak ,r"*

mendengarkan apa yaqg mereka katakan
55 Jika saya menginginkan sesuatu, saya pergi O"on

membellnya segera
56 Ketika saya membahas suatu masalah dengan te;an-

Le.lryq.qgyg mampu menjaga emosi saya
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