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KATA PENGANTAR 
 

 

Angket ini berisi daftar pernyataan yang berhubungan dengan penelitian yang 

kami lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai resiliency 

pada remaja yang orangtuanya bercerai di Bandung. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Anda agar bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi angket ini. Harapan kami, angket ini dapat diisi dengan 

sebenar-benarnya dan sejujurnya. Anda tidak perlu khawatir atau takut, karena kami akan 

menjamin kerahasiaan identitas maupun jawaban Anda. 

Sekian dari kami, atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini kami 

mengucapkan terima kasih. Selamat mengisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Hormat kami, 

 

 

Peneliti 

 

 



 
 
 
 
 
 

Kuesioner Data Penunjang 

Identitas Pribadi 

Nomor  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

 

Faktor Protektif 

1. Family Protective Factor / Keluarga 

Caring Relationship : Bagaimana hubungan kamu dengan anggota keluargamu ? 

Siapa yang paling dekat dengan kamu ? Mengapa ? 

High Expectations : Apakah anggota keluarga kamu memberikan dorongan dan 

kata-kata membangun terhadap kemampuanmu?  

Opportinities for participation and contribution : Apakah dalam keluarga kamu 

selalu diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah 

sendiri ? 

2. School Protective Factor / Sekolah 

Caring Relationship : Bagaimana hubungan kamu dengan Guru-guru dan teman-

teman di lingkungan sekolahmu ? 

High Expectations : Apakah lingkungan sekolah memberikan dorongan dan kata-

kata membangun terhadap kemampuan yang kamu miliki ? Seperti apa ? 



Opportinities for participation and contribution : Apakah kamu mendapat 

kesempatan untuk berperan serta dalam aktivitas-aktivitas di sekolah ? Kegiatan 

apa saja ? 

3. Community Protective Factor / Komunitas  

Caring Relationship : Apakah kamu dekat hubungannya dengan orang-orang yang 

ada di sekitar lingkunganmu ? 

High Expectations : Apakah orang yang berpengaruh untuk kamu memberikan 

dorongan dan kata-kata membangun terhadap kemampuan yang kamu miliki ? 

Opportinities for participation and contribution : Apakah kamu mendapatkan 

kesempatan untuk berperan serta dalam aktivitas-aktivitas masyarakat di 

lingkunganmu ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pilihlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan : 

 Sangat tidak sesuai dengan saya 

 Tidak sesuai dengan saya 

 Sesuai dengan saya 

 Sangat sesuai dengan saya 

Beri tanda ( √ ) pada salah satu kolom yang tersedia. 

 

 
No 

 
Pertanyaan / item 

Sangat 
tidak 
sesuai 

Tidak 
sesuai 

Sesuai Sangat 
sesuai

1 Saya mampu berteman dengan siapapun, termasuk orang-orang 

yang baru saya kenal. 

    

2 Saya tidak merencanakan untuk mencapai masa depan yang 
lebih baik. 

    

3 Saya pantas mendapatkan kemenangan di setiap perlombaan 
yang saya ikuti. 

    

4 Saya yakin tidak akan ada orang yang peduli dengan masa 
depan pendidikan saya. 

    

5 Saya akan menolak ajakan-ajakan buruk dari teman-teman saya.     
6 Saya tidak berusaha untuk keluar dari masalah yang saya hadapi.     
7 Saya mampu mengatur pola makan dengan baik sehingga 

kesehatan saya tetap terjaga. 
    

8 Saya tidak pernah ikut program keterampilan dalam bidang 
apapun. 

    

9 Saya bisa merasakan kepedulian orang lain terhadap diri saya.     
10 Saya pernah mencoba merokok dan menggunakan obat-obatan 

terlarang untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 
    

11 Saya yakin dapat mengerjakan semua pekerjaan dengan baik.     
12 Saya malas mempersiapkan masa depan dengan keharusan 

belajar secara akademik maupun keterampilan. 
    

13 Saya dapat berbagi sesuatu dengan teman-teman saya.  
 

   

14 Saya langsung mempercayai informasi-informasi terbaru di 

media massa tanpa mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. 

    

15 Saya tidak suka ikut-ikutan teman yang mencontek saat ujian.     
16 Saya setuju dengan kehidupan pergaulan bebas.     
17 Saya tidak yakin dengan kekuatan doa kepada Tuhan.     
18 Saya bisa bercanda dengan teman-teman atau orang-orang di 

lingkungan saya. 
    



19 Saya menerima dengan baik bantuan dari orang lain.     
20 Saya tidak peduli dengan kehidupan masa depan.     
21 Setiap ada perlombaan yang saya ikuti, saya yakin bisa menang.     
22 Saya sering berpikir untuk hidup lebih baik tapi tanpa melakukan 

apa-apa. 
    

23 Saya tidak terpengaruh oleh ajakan teman untuk mencontek.     
24 Saya mudah menyerah saat menghadapi masalah.     
25 Saya mengikuti berbagai macam kegiatan yang sangat berguna 

bagi saya. 
    

26 Saya tidak pernah menyalurkan bakat-bakat yang saya miliki.     
27 Saya dapat turut merasakan kesusahan yang sedang dialami 

teman atau keluarga saya.  
    

28 Saya tidak mampu mempertahankan diri lagi saat masalah yang 
saya hadapi begitu berat. 

    

29 Saya memiliki bakat seni (misalnya menyanyi, bermain musik, 
dll) lebih baik dari pada teman-teman saya. 

    

30 Saya berpikir masa depan saya tidak jauh berbeda dengan 
keadaan saya saat ini. 

 
 
 
 
 

   

31 Saya memaafkan orang-orang yang pernah menyinggung 
perasaan saya. 

    

32 Saya menerima penjelasan Guru yang kurang dapat saya 
mengerti, saya menerima saja dan enggan bertanya.  

    

33 Saya menjauhi teman-teman yang merokok atau mengkonsumsi 
narkoba agar saya tidak terpengaruh 

    

34 Saya tidak yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah 
kehidupan manusia. 

    

35 Saya berusaha memahami pemikiran teman-teman saya yang 
sedang berselisih pendapat. 

    

36 Saya tidak mampu menghibur teman-teman saya yang sedang 
bersedih atau tertimpa musibah.   

    

37 Saya ingin bersekolah setinggi mungkin.     
38 Saya takut ditertawakan teman saya jika saya ikut perlombaan.     
39 Saya ingin sekolah sampai jenjang yang tinggi.     
40 Saya menolak untuk menjalin hubungan dengan orang baru.     
41 Saya mencoba mengerjakan keterampilan yang saya miliki 

dengan sebaik mungkin. 
    

42 Saya tidak termotivasi melihat prestasi-prestasi teman-teman 
saya. 

    

43 Saya  meminta bantuan teman dan orang-orang terdekat jika saya 
tidak dapat menyelesaikan masalah saya sendiri. 

    

44 Saya tidak sanggup menolak bujukan teman untuk melakukan 
tindakan yang kurang terpuji. 

    



45 Saya optimis bila rajin belajar, maka akan memperoleh prestasi 
akademis yang baik. 

    

46 Saya tidak memiliki bakat apapun.     
47 Saya menceritakan masalah-masalah saya pada teman dekat atau 

orang yang saya percayai. 
    

48 Saya bertingkah laku yang mengecewakan orang-orang di sekitar 
saya.  

 
 
 

   

49 Saya menjalankan ibadah dan keyakinan dengan rasa tanggung 
jawab. 

    

50 Saya setuju dengan kehidupan pergaulan bebas.     
51 Saya tidak membuang sampah sembarangan di selokan karena 

bisa menyebabkan selokan tersumbat dan mengakibatkan banjir. 
    

52 Saya tidak dapat membantu dan peduli terhadap orang lain.     
53 Saya mampu menghibur teman-teman saya yang sedang 

bersedih. 
    

54 Saya tidak peduli dengan teman-teman saya yang sedang 
memiliki masalah. 

    

55 Saya percaya selama manusia berusaha, maka akan menemukan 
jalan yang lebih baik. 

    

56 Saya mengabaikan orang yang menghibur saat saya sedang 
bersedih. 

    

57 Saya membuka diri terhadap kegiatan apapun yang bisa 
membawa saya untuk mencapai masa depan yang lebih baik 

    

58 Saya tidak dapat menolak dengan tegas setiap bujukan teman 
yang merugikan. 

    

59 Saya mencoba menyalurkan bakat-bakat yang saya miliki 
(misalnya menyanyi) dengan  mengikuti berbagai lomba yang 
diadakan di sekolah maupun luar sekolah. 

    

60 Saya tidak mampu berbuat apapun melihat teman yang tertimpa 
musibah. 

    

61 Saya tidak mampu mempertahankan hubungan baik dengan 
orang lain. 

    

62 Saya tidak mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang 
di sekitar saya. 

    

63 Saya sering ikut-ikutan mencontek agar tidak dianggap alim oleh 

teman-teman saya. 

    

64 Saya sangat peduli dengan kehidupan masa depan.  
 
 
 

   

65 Saya tidak bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan dengan 
baik. 

    

66 Saya akan mengembangkan ide-ide yang saya miliki secara 
serius sebagai solusi masalah yang saya hadapi. 

    



67 Saya tidak memiliki minat dalam bidang apapun.     
68 Saya meminta saran dari orang-orang terdekat bila sedang 

menghadapi masalah. 
    

69 Saya tidak mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah 
maupun lingkungan rumah karena malu. 

    

70 Saya mampu memahami setiap pernyataan yang dilontarkan 
orang lain maupun pernyataan yang saya baca di media masa. 

    

71 Saya mampu menciptakan gurauan yang bisa membuat teman-
teman saya tertawa. 

    

72 Saya tidak berusaha untuk mengerti teman-teman saya yang 
sedang kesusahan / kesulitan. 

    

 

 
 


