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Instrumen penelitian 

A. Gangguan psikologis 

1. Apakah anda merasa ketakutan atau cemas ketika menyandang status 

single parent? 

2. Apakah anda khawatir tentang masa depan anda nantinya? 

3. Apakah yang terbayang dibenak anda ketika harus seorang diri mengurus 

anak anda? 

4. Apakah yang anda rasakan ketika pikiran anda merasa terganggu? 

5. Apakah ada kekawatiran di benak anda bila berada ditengah kelompok 

(Kelurga, pekerjaan, tetangga)? 

B. Menggali Loneliness mengacu pada UCLA LONELINESS SCALE 

instruksi: yang mengindikasikan seberapa sering setiap pernyataan yang 

mendeskripsikan diri klien. 

O (Often) mengindikasikan saya sering merasa seperti ini 

S (sometimes) mengindikasikan saya terkadang merasa seperti ini 

R (Rarely) mengindikasikan saya jarang merasa seperti ini 

N (never) mengindikasikan saya tidak pernah merasa seperti ini 

1. saya tidak bahagia melakukan banyak hal sendiri  O S R N 

2. saya tidak memiliki seorang pun untuk diajak bicara    O S R N 

3. saya sama sekali tidak mampu hidup sendiri O S R N 

4. saya tidak memiliki sahabat O S R N 

5. saya merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami saya O S R N 

6. saya menemukan diri saya selalu menunggu orang untuk menghubungi  

   atau menyurati saya O S R N 

7. tidak satupun orang tempatku bergantung O S R N 

8. saya belum lama ini dekat dengan seseorang  O S R N 

9. hobi dan ide-ide saya tidak sejalan dengan orang-orang di sekitar saya  O S R N 
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10. Saya merasa ditinggalkan  O S R N 

11. saya sangat merasa kesepian  O S R N 

12. Saya tidak dapat menjangkau  

     dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saya O S R N 

13. saya memiliki hubungan sosial yang kurang baik  O S R N 

14. saya merasa sangat membutuhkan teman  O S R N 

15. tak satupun orang yang mengenal saya dengan baik  O S R N 

16. saya merasa terisolasi dari orang lain O S R N 

17. I am unhappy being so withdrawn  O S R N 

18. sangat sulit untukku mendapatkan teman O S R N 

19. saya merasa dikucilkan dan ditolak oleh orang lain O S R N 

20. banyak orang disekitarsaya tapi saya merasa sendiri  O S R N 

Skor: 

Often =3, sometimes =2, rarely =1, and never =0. 

 

C. Menggali kesadaran diri 

1. Bagaimana situasi dan kondisi anda saat ini? 

2. Apakah konsekuansi dan reaksi yang timbul dari situasi dan kondisi semacam itu? 

3. Apakah hal tersebut membahayakan diri anda sendiri ataupun orang lain? 

4. Kebiasaan buruk apa yang biasanya anda lakukan dalam keseharian? 

5. Apakah anda pernah berpikir untuk menghentikan kebiasaan buruk anda itu? Atu 

bahkan sedang dalam proses membiasakan diri tidak melakukan kebiasaan-

kebiasaan tersebut? 

6. Apakah anda memberikan perhatian lebih besar untuk mendengarkan diri sendiri 

dan orang lain? Tolong di jelaskan! 

7. Bagaimana Anda mengatasi kesepian yang dirasakan? (pertanyaan mendasar 

untuk melihat masa transisi) 

8. Apa makna perubahan bagi anda? 
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9. Apakah ada kiat-kiat tertentu untuk mendisiplinkan diri anda sendiri? contohnya 

membuat jadwal berolah raga/membaca/merawan hewan peliharaan? 

10. Apa motivasi anda yang paling dalam dalam menjalani kehidupan ini? 

11. Apa yang ingin anda capai dalam kehidupan anda yang sampai saat ini belum 

anda raih, sehingga memberikan sumbangan bagi kehidupan anda? 

12. Jika anda diberi waktu satu tahun lagi apa yang menjadi project anda dalam waktu 

satu tahun itu? 

13. Apakah ada penghalang ketika anda ingin meraih apa yang menjadi cita-cita 

anda? 

14. Bagaimana anda mengatasi setiap penghalang yang menghalangi jalan menuju 

pencapaian yang anda inginkan? 

15. Apakah anda merenungkan setiap kesalahan yang anda buat setiap harinya? 

16. Apa saja yang anda lakukan agar mendapatkan hari-hari yang lebih 

menyenangkan dan labih baik dari hari sebelumnya? 

17. Apa komitmen hidup anda? bagaimana anda mempertahankan komitmen anda 

itu? 

18. Apa manfaat yang didapatkan dari setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan 

anda? Apakah anda merasa damai atau puas dengan keadaan sekarang? 

19. Apakah makna bagi kehidupan anda saat ini? 

 

  


