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LAMPIRAN 

Pedoman Wancara  

No Tema Indikator  Pertanyaan 

1 Resiliensi atau 

ketahanan adalah 

kemampuan seorang 

individu untuk bangkit 

kembali dari tekanan 

hidup, belajar dan 

mencari elemen positif 

dari lingkungannya 

untuk membantu 

kesuksesan proses 

beradaptasi dengan 

segala keadaan dan 

mengembangkan 

seluruh kemampuanya , 

walau berada dalam 

konsidi hidup tertakan, 

baik secara eksternal 

atau internal (Niaz, 

2006; Kindt, 2006,; 

Benano, 2004). 

Regulasi emosi adalah proses individu 

dalam mengatur dan mengubah emosi 

dirinya terhadap orang lain 

(Chen,2016). Individu mampu tetap 

tenang ketika berada di bawah tekan 

dengan meregulasi emosi dapat 

mengendalikan dirinya apa bila  sedang 

kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, 

sedih atau marah sehingga 

mempercepat dalm pemecahan suatu 

masalah (Shatte,2002). Pengekspresian 

emosi, baik negative ataupun positif, 

merupakan hal yang sehat dan 

konstruktif asal dilakukan dengan tepat 

(Reivich dan Shatte, 2002). 

- Bentuk emosi 

apa yang 

muncul saat 

anda mengalami 

masalah? 

- Bagaimana cara 

mengatasi 

emosi anda? 

- Apakah dengan 

kembali marah 

ke pelaku atau 

menerima? 

tolong 

ceritakan? 

Pengendalian implus 

sebagai kemampuan mengendalikan 

keinginan, dorogan kesukaan, serta 

tekanan yang muncul dari seseorang. 

Individu dengan pengendalian implus 

rendah sering mengalami perubahan 

emosi dengan cepat yang cenderung 

mengendalikan perilaku dan pemikiran 

mereka. Individu seperti itu seringkali 

mudah kehilangan kesabaran, mudah 

marah implusif, dan berlaku agresif 

pada situasi-situasi kecil yang tidak 

terlalu penting, sehingga lingkungan 

sosial yang di sekitarnya merasa kurang 

nyaman yang berakibat munculnya 

permasalahan dalam hubungan sosial 

(Reivich dan shatter, 2002). 

- Kapan terakhir 

kali anda 

mendapat 

tekanan? 

- Bisa tolong 

anda ceritakan 

satu 

pengalamanan 

anda berada 

dalam kondisi 

yang penuh 

tekanan ? 

- Apa yang anda 

lakukan saat 

anda merasa 

tekanan 
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 - Apa tindakan itu 

bias menguragi 

rasa tekanan 

tersebut? 

Optimis adalah individu yang resilien 

adalah individu yang optimis . mereka 

memiliki harapan di masa depan dan 

percaya bahwa mereka dapat 

mengkontrol arah hidupnya. Optimisme 

mengimplikasikan bahwa individu 

percaya bahwa ia dapat menangani 

masalah-masalah yang muncul di masa 

yang akan dating (Reivich & Shatte, 

2002). 

 

- Bagaimana 

anda 

memandang 

hidup anda  saat 

ini? 

- Apa hal ini 

membebani 

anda? 

- Seberapa besar 

keyakinan anda 

dalam 

menangani 

masalah? 

Empati mempresentasikan bahwa 

individu mampu membaca tanda-tanda 

psikologis dan emosi dari orang lain. 

Empati mencerminkan seberapa baik 

individu mengenali keadaan psikologis 

dan kebutuhan emosi orang lain 

(Reivich & Shatte, 2002). Seseorang 

yang memiliki kemampuan berrempati 

cenderung memiliki hubungan sosial 

yang positif (Reivich & Shatte, 2002). 

 

- Bagaimna 

hubungan anda 

dengan orang 

terdekat? 

- Bagimana 

hubungan anda 

dengan 

lingkung sekitar 

anda (sekolah, 

tetangga) ? 

- Bagaimana 

pendapat 

(teman) tentang 

diri anda? 

- Kapan anda 

merasa bahwa 

anda 

membantu/ 
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tidak membantu 

orang sekitar? 

- Bagimana anda 

mengetahui 

bahwa orang 

sekitar 

membutukan 

bantuan anda? 

- Bagaimana 

reaksi orang 

sekitar terhadap 

hal yang anda 

lakukan? 

Analisa penyebab masalah 

Analisa penyebab masalah yaitu gaya 

bepikir. Gaya berpikir adalah cara yang 

biasa digunakan individu untuk 

menjelaskan sesuatu hal yang baik dan 

buruk yang terjadi pada dirinya. Gaya 

berpikir dibagi menjadi tiga dimensi 

yaitu : 1)Personal (saya-bukkan saya): 

individu dengan gaya berpikir “saya” 

adalah individu yang cenderung 

menyalakan diri sendiri atas hal yang 

tidak berjalan semestinya. Sebaliknya 

individu dengan gaya berpikir “bukan 

saya”, menyakini penjelasan eksternal 

(di luar diri) atas kesalahan yang terjadi. 

2)Permanen (selalu-tidak selalu): 

individu yang pesimis cenderung 

berasumsi bahwa suatu kegagalan atau 

kejadian buruk akanterus berlangsung. 

Sedangkan individu yang optimis 

cenderung berpikir bahwa ia dapat 

melakukan hal yang lebih baik pada 

setiap kesempatan dan memandang 

- Bagimana anda 

menganalisa/ 

menghadapi 

suatu 

permasalahan 

yang muncul? 

- Jika mengalami 

masalah, 

biasanya 

disebabkan oleh 

faktor diri atau 

lingkungan? 

- Menurut anda 

apa yang 

menyebabkan 

hal tersebut 

dapat terjadi ? 

- Apa anda 

pernah 

mengalami 

kegagalan 

berulang-ulang? 
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kegagalan sebagai ketidak berhasilan 

sementara. 3)Pervasive (semua-tidak 

semua): individu dengan gaya berpikir 

“semua” melihat kegagalan pada suatu 

area kehidupan lainya. Sedangkan 

individu yang paling resilien adalah 

individu yang memiliki fleksibilitas 

kognisi dan dapat mengidentifikasi 

seluruh penyebab yang signifikan 

dalam permasalahan yang mereka 

hadapi tampa explanatory style tertentu 

(Reivich & Shatte, 2002). 

 

- Bagaimana 

pengaruh 

kegagalan anda 

tersebut 

terhadap 

aktivitas anda 

yang lain? 

- Bisa tolong 

ceritakan 

pengalaman 

tersebut? 

- Menurut anda 

solusi apa yang 

baik bagi anda, 

dalam 

menghadapi 

masalah? 

- Bagaimana 

hasil? Apa dari 

solusi tersebut 

bias membantu 

anda? 

Efikasi diri sebagai keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri untuk 

menghadapi dan memecakan masalah 

dengan efektif. Efikasi diri juga berarti 

menyakini diri sendiri mampu berhasil 

dan sukses (Reivich & Shatte, 2002). 

 

- Bagaimana 

anda 

memandang 

hidup anda saat 

ini? 

- Apa  hal tesebut 

membebani 

anda? 

- Apa yang anda 

lakukan untuk 

mengatasi hal 

tersebut? 

- Bagaimana 

anda 
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memandang 

masa depan 

anda? 

- Apa anda 

memiliki 

harapan-

harapan untuk 

masa depan ? 

- Seberapa besar 

keyakinan 

bahwa harapan 

anda dapat 

terhujut? 

Pencapaian Resiliensi merupakan 

kemampuan yang meliputi peningkatan 

aspek positif dalam hidup. Individu 

yang mampu meningkatkan aspek 

positif dalam hidup, mampu melakukan 

dua aspek ini dengan baik. Yaitu 

1)Mampu membedakan resiko yang 

realitis dan tidak realistis. 2)Memiliki 

makna dan tujuan hidup serta mampu 

melihat gambaran besar kehidupan. 

Individu yang selalu meningkatkan 

aspek positifnya akan lebih mudah 

dalam mengatasi permasalahan hidup, 

serta berperan dalam meningkatkan 

kemampuan interpersonal dan 

pengendalian emosi (Reivich & Shatte, 

2002). 

- Dari masalah 

yang anda 

alami, banyak 

hal yang bisa 

anda ambil, saat 

ini yang dapat 

anda raih apa? 

- Apa tujuan 

hidup anda? 

- Bagaimana 

anda 

meningkatkan 

kualitas hidup 

anda?  

- Bagaimana 

anda memaknai 

hidup anda? 

- Hal – hal positif 

apa yang anda 

miliki dan anda 

terapkan sehari 

– hari? 
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2 Konsep diri adalah 

pemahaman tentang 

diri sendiri yang timbul 

akibat interaksi dengan 

orang lain. Konsep diri 

merupakan faktor yang 

menentukan 

(determinan) dalam 

komunikasi kita dengan 

orang lain (Riswandi, 

2013: 64). Konsep diri 

adalah pandangan dan 

perasaan tentang diri 

kita. Persepsi tentang 

diri ini bisa bersifat 

psikologis, sosial dan 

fisis, menurut William 

D Brooks dalam 

Jalaludin Rakhmat 

(2015: 98). 

Citra tubuh (body image) adalah sikap 

individu terhadap tubuhnya baik 

disadari atau tidak disadari meliputi 

persepsi masa lalu atau sekarang 

mengenai ukuran dan bentuk, fungsi, 

penampilan dan potensi tubuh. Individu 

yang menerima tubunya apa adanya 

biasanya memiliki harga diri yang 

tinggi dari pada individu yang tidak 

menyukai tubuhnya (Suliswati, et al. 

(2005) & Kusumawati (2010). 

- Berapa usia 

anda saat ini? 

- Berapa tinggi 

badan dan berat 

badan anda? 

- Menurut anda 

penampillan 

fisik anda 

memuaskan? 

- Bagaimana 

anda memanda 

diri anda? 

- Apa yang anda 

tidak suka dari 

tubuh anda? 

Mengapa? 

 

Ideal diri (self-ideal) adalah presepsi 

individu tentang bagaimana ia harus 

berperilaku sesuai standar pribadi, 

dibentuk oleh gambaran tipe orang yang 

diinginkan; sejumlah aspirasi, nilai dan 

tujuan  yang ingin dicapai berdasarkan 

norma masyarakat (Suliswati, et al. 

(2005) & Kusumawati (2010). 

 

- Bagaimana 

pandangan anda 

terhadap diri 

anda? 

- Dari pandangan 

tersebut apakah 

ada masalah 

yang muncul? 

- Apa masalah 

yang muncul 

bisa menggangu 

tujuan yang 

ingin anda 

capai? 

- Bagaimana 

anda 

menanganinya? 

jelaskan  
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- Seperti apa 

standar yang 

anda terapkan 

bagi diri anda? 

- Bagaimna cara 

anda mencapi 

standar 

tersebut? 

- Apakah saat ini 

anda sudah 

mencapai 

standar 

tersebut? 

- Apakah saat ini 

anda sudah 

sesuai standar 

anda? 

Harga diri (self-esteem) adalah 

penilaian pribadi terhadap hasil yang 

dicapi dengan menganalisa seberapa 

banyak kesesuaian tingkah laku dengan 

ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari 

diri sendiri dan orang lain yang dicintai, 

dihormati, dan dihargai. Individu akan 

merasa harga dirinya rendah bila sering 

mengalami kegagalan, tidak dicintai 

atau tidak diterima lingkungan 

(Suliswati, et al. (2005) & Kusumawati 

(2010). 

 

- Apakah anda 

merasa puas 

dengan diri 

anda? 

- Dengan cara apa 

anda merasa 

puas? Apa 

dengan 

dihormati, 

dihargai?  

- Apa bentuk/cara 

anda 

menghargai diri 

anda sendiri? 

Peran diri (self-role) adalah 

serangkaian pola sikap perilaku, nilai 

dan tujuan yang diharapkan oleh 

masyarakat dihubungkan dengan fungsi 

individu di dalam kelompok sosialnya 

- Kedudukan 

anda dalam 

keluarga? 

- Apa peran anda 

dalam keluarga? 
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(Suliswati, et al. (2005) & Kusumawati 

(2010). 

 

- Funsi anda 

dalam keluarga 

atau dalam 

kelompok sosial 

tertentu? 

- Apa anda 

merasanyaman 

dengan peran 

ini? Jelaskan 

Identitas diri (self-identity) adalah 

kesadaran akan diri sendiri yang 

bersumber dari observasi dan penilaian 

yang merupakan sintesis dari semua 

aspek konsep diri sebagai suatu 

kesatuan yang utuh, berhubung dengan 

perasaan berbeda dengan orang lain, 

dan berhubungan dengan jenis kelamin 

(Suliswati, et al. (2005) & Kusumawati 

(2010). 

 

- Apa anda 

merasa berbeda 

dari orang lain? 

- Apa yang 

membuat anda 

beda? 

- Apa anda 

memahami diri 

anda sebagai 

organisme yang 

utuh?  

- Organisme yang 

utuh menurut 

anda seperti 

apa? 

- Menurut anda, 

siapa anda? 

 

 


