
71 
 

 
 

Lampiran 1 

DATA HASIL PENELITIAN DARI PSIKOLOGI 

 

Pertanyaan 

Urutan Pertanyaan 

1 Silahkan memilih kategori permasalahan Anda. 

2 Faktor apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan tersebut? 

3 Apa yang Anda rasakan ketika menghadapi kesulitan tersebut? 

4 Apa yang Anda pikirkan ketika menghadapi kesulitan tersebut? 

5 Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi kesulitan tersebut? 

6 Siapakah orang yang Anda curhati? 

 

Jawaban 

Pertanyaan Jawaban Bobot 

1 1. Akademik - 

2 1. Sangat Terbiasa 

2. Terbiasa 

3. Belum Terbiasa 

4. Tidak Terbiasa 

1 

2 

5 

10 

3 1. Nyaman 

2. Sebal  

1 

5 

4 1. Solutif 

2. Apatis 

3. Tidak Betah 

1 

5 

10 

5 1. Introspeksi diri dan berusaha 

2. Tidak berusaha menyalahkan diri sendiri 

3. Mengabaikan dan tidak peduli 

4. Membantah, menganggap dirinya sudah bisa dan 

tidak kooperatif 

5. Tidak mengambil pelajaran dalam setiap 

peristiwa 

1 

2 

4 

6 

 

7 

6 - Teman 

- Saudara 

- Dosen 

- Ayah 

- Ibu 

1 

2 

3 

4 

5 
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Saran 

Nomor Saran 

1 Setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda dan 

masing-masing memiliki kelebihan. Pengalaman adalah kunci 

kesuksesan, sehingga lingkungan yang baru dengan berbagai 

tuntutannya akan memberikan pengalaman baru dalam kehidupan 

Anda. Menghadapi situasi yang baru dan sulit tentunya membuat Anda 

sedih, sebal dan kesal, namun ingat bahwa situasi baru tersebut akan 

memberikan pengalaman baru yang berarti dalam kehidupan Anda. 

Oleh karenanya akan sangat sia-sia jikalau Anda melewatkan waktu 

dan kesempatan tersebut, jikalau aanada tidak mau berusaha, dan selalu 

menyalahkan diri sendiri dan lingkungan Anda. Mengapa seperti itu, 

karena pada dasarnya Anda dilahirkan dengan potensi yang kaya dan 

lingkungan sebagai faktor pemicu berkembangya potensi Anda. 

2 Setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda dan 

masing-masing memiliki kelebihan. Pengalaman adalah kunci 

kesuksesan, sehingga lingkungan yang baru dengan berbagai 

tuntutannya akan memberikan pengalaman baru dalam kehidupan 

Anda. Ingat bahwa situasi baru tersebut akan memberikan pengalaman 

baru yang berarti dalam kehidupan Anda. Oleh karenanya akan sangat 

sia-sia jikalau Anda melewatkan waktu dan kesempatan tersebut, 

jikalau anada tidak peduli dan mengabaikan lingkungan Anda. 

Mengapa seperti itu, karena pada dasarnya Anda dilahirkan dengan 

potensi yang kaya dan membutuhkan lingkungan sebagai faktor pemicu 

berkembangya potensi Anda. 

3 Setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda dan 

masing-masing memiliki kelebihan. Pengalaman adalah kunci 

kesuksesan, sehingga lingkungan yang baru dengan berbagai 

tuntutannya akan memberikan pengalaman baru dalam kehidupan 

Anda. Menghadapi situasi yang baru dan sulit tentunya membuat Anda 

sedih, sebal dan kesal, namun ingat bahwa situasi baru tersebut akan 

memberikan pengalaman baru yang berarti dalam kehidupan Anda. 

Oleh karenanya akan sangat membantu Anda untuk mengembangkan 

potensi yang Anda miliki jikalau Anda tetap mau melakukan 

introspeksi dan berusaha untuk meraih pengalaman berarti dari 

lingkungan baru Anda. Mengapa seperti itu, karena pada dasarnya 

Anda dilahirkan dengan potensi yang kaya dan lingkungan sebagai 

faktor pemicu berkembangya potensi Anda. 

4 Setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda dan 

masing-masing memiliki kelebihan. Pengalaman adalah kunci 

kesuksesan, sehingga lingkungan yang baru dengan berbagai 

tuntutannya akan memberikan pengalaman baru dalam kehidupan 

Anda. Menghadapi situasi yang baru dan sulit tentunya membuat Anda 

sedih, sebal dan kesal, namun ingat bahwa situasi baru tersebut akan 

hilang dan menjadi situasi yang menyenangkan dan penuh tantangan 
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karena memberikan pengalaman baru yang berarti dalam kehidupan 

Anda. Oleh karenanya dengan keberanian, kegigihan dan ketenangan 

Anda akan mampu mengembangkan potensi Anda dengan lebih 

optimal 

 

Aturan 

No Aturan Saran 

1 1, 1, 1, 1 4 

2 1, 1, 1, 2 1 

3 1, 1, 1, 4 2 

4 2, 1, 1, 1 4 

5 5, 5, 5, 7 2 

6 5, 5, 10, 1 1 

7 5, 5, 1, 2 3 

8 5, 5, 1, 1 3 

9 5, 5, 5, 4 2 

10 5, 5, 10, 2 1 

11 10, 5, 1, 2 3 

12 1, 1, 5, 7 2 

13 2, 1, 1, 2 4 

 


