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Instruksi: 

Dalam kehidupan, hal-hal negatif dapat muncul karena tindakan kita sendiri, tindakan orang lain, 

serta situasi yang berada di luar kendali kita. Untuk beberapa waktu setelah kejadian-kejadian 

tersebut, kita mungkin memiliki pemikiran atau perasaan negatif terhadap diri sendiri, orang lain, 

atau situasi yang ada. Pikirkan bagaimana Anda cenderung merespon peristiwa negatif tersebut.  

Di sebelah tiap pernyataan berikut, terdapat 4 kolom yang mendeskripsikan 

kecenderungan respon Anda dalam masing-masing situasi negatif. Berikan tanda silang pada 

kolom yang menurut Anda paling menggambarkan kecenderungan respon Anda. Tidak ada 

jawaban yang benar ataupun salah. Anda dimohon untuk bersikap terbuka dalam mengisi 

kuesioner ini.   



No. Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1 Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana 

karena sesuatu di luar kendali saya, saya 

terjebak dalam pikiran-pikiran negatif tentang 

hal-hal itu. 

    

2 Saya terus-menerus menghukum orang yang 

menurut saya telah berbuat salah. 

    

3 Saya merasa dendam terhadap diri sendiri untuk 

perbuatan-perbuatan negatif yang telah saya 

lakukan 

    

4 Ketika seseorang mengecewakan saya, pada 

akhirnya saya bisa membiarkan hal tersebut 

berlalu 

    

5 Seiring dengan berjalannya waktu, saya 

memaklumi orang-orang lain untuk kesalahan 

yang mereka sudah lakukan. 

    

6 Belajar dari hal-hal buruk yang telah saya 

lakukan membantu saya mengatasi hal-hal 

tersebut 

    

7 Seiring dengan berjalannya waktu, saya bisa 

memahami situasi-situasi buruk yang terjadi 

dalam hidup saya. 

    

8 Meskipun orang-orang lain telah menyakiti saya 

di masa lalu, saya akhirnya bisa memandang 

mereka sebagai orang-orang baik. 

    

9 Saya terus-menerus bersikap keras pada orang-

orang yang telah menyakiti saya. 

    

10 Pada akhirnya saya melepaskan pemikiran-

pemikiran negatif mengenai situasi buruk yang 

tidak terkendali oleh siapapun. 

    



11 Meskipun awalnya saya merasa tidak enak 

ketika berbuat salah, seiring dengan berjalannya 

waktu saya dapat bersikap lebih luwes terhadap 

diri sendiri. 

    

12 Sangat sulit bagi saya untuk menerima situasi 

buruk yang bukan merupakan kesalahan 

siapapun. 

    

13 Jika saya kecewa atas situasi-situasi tidak 

terkendali di dalam hidup saya, saya terus 

berpikiran negatif terhadap hal-hal tersebut. 

    

14 Saya tidak berhenti mengkritik diri sendiri atas 

hal-hal negatif yang saya rasakan, pikirkan, dan 

lakukan. 

    

15 Pada akhirnya, saya berdamai dengan situasi-

situasi buruk di dalam hidup saya. 

    

16 Sangatlah sulit bagi saya untuk menerima diri 

sendiri ketika saya sudah berbuat salah 

    

17 Seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih 

memaklumi diri sendiri untuk kesalahan-

kesalahan yang saya sudah lakukan. 

    

18 Jika orang lain memperlakukan saya secara 

buruk, saya akan terus berpikiran buruk tentang 

mereka. 

    

 


