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Lampiran 1:  Kuesioner ARP 

Di bawah ini terdapat 30 pernyataan peristiwa yang mungkin terjadi pada Saudara. 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan untuk tiap peristiwa itu dengan cara: 
1. Membayangkan tiap peristiwa yang terjadi, meskipun beberapa di antaranya terasa 

kurang realistis bagi Saudara. 
2. Lingkari angka yang Saudara pilih diantara 1 sampai 5 di lembar jawaban. Angka itu 

menunjukkan jawaban Saudara berkaitan dengan kemungkinan sikap/argumen dari 
Saudara jika mengalami peristiwa yang ada pada masing-masing pernyataan. 

1. Saya seringkali bekerja sama dengan banyak teman. Dalam bekerja sama itu teman-
teman saya tidak dapat menerima gagasan-gagasan saya. 

 Penyebab teman-teman tidak dapat menerima gagasan-gagasan saya, karena: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

Hal yang membuat teman-teman saya tidak dapat menerima gagasan-gagasan saya 
bersumber pada: 

Diri saya sendiri 1 2 3 4 5 
Hal-hal lain di 
luar saya 

Or- 

2. Teman-teman acuh tak acuh terhadap penjelasan/pemaparan saya dalam suatu 
pertemuan. 
Alasan teman-teman acuh tak acuh terhadap penjelasan/pemaparan saya, karena: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R- 

 Hal-hal yang menyebabkan teman-teman  acuh tak acuh terhadap penjelasan saya: 

Akan selalu ada 
terus 

1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

3. Saya sering mendapat banyak penghargaan dari berbagai kegiatan 
 Faktor yang memungkinkan saya mendapat banyak penghargaan, merupakan sesuatu 

yang: 
Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R+ 

 Faktor yang memungkinan saya mendapat banyak penghargaan, merupakan sesuatu yang: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E+ 

4. Saya merasa semakin jauh dari orang-orang yang saya cintai. 
 Alasan yang menyebabkan saya semakin jauh, merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Alasan yang menyebabkan saya semakin jauh dengan orang-orang yang saya cintai, 
merupakan sesuatu yang: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 
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5. Seseorang yang saya hormati menghubungi saya untuk meminta saran. 
 Alasan mengapa orang ini menghubungi saya merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R+ 

 Alasan yang membuat orang ini menghubungi saya: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E+ 

6. Saya mengalami perdebatan sengit dengan teman dekat saya. 
 Penyebab perdebatan sengit itu, adalah sesuatu: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Akibat dari peristiwa ini: 

Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow- 

7. Saya diminta pindah tempat kos agar dapat mempertahankan prestasi belajar. 
 Alasan yang menyebabkan saya diminta untuk pindah, merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Alasan yang membuat saya diminta untuk pindah, 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

8. Teman karib saya tidak mengucapkan “selamat” pada peristiwa khusus dalam hidup 

saya. (mis: diterima di UAJY, ulang tahun, naik kelas, dll) 

 Penyebab teman saya tidak mengucapkan “selamat” merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Alasan penyebab teman saya tidak mengucapkan “selamat” adalah sesuatu yang 
sepenuhnya bersumber pada: 

Saya 1 2 3 4 5 

Orang-orang 
atau faktor-
faktor lain di luar 
saya 

Or- 

9. Teman dekat saya sakit parah. 
 Penyebab sakit keluarga dekat saya itu, merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang: 
Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow- 
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10. Saya diundang ke suatu acara yang penting. 
 Alasan mengapa saya diundang adalah sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
Mampu saya 
kendalikan 
sepenuhnya 

C+ 

 Alasan mengapa saya diundang merupakan sesuatu yang sepenuhnya berhubungan 
dengan: 

Saya 1 2 3 4 5 

Orang-orang 
atau faktor-
faktor lain di luar 
saya 

Or+ 

11. Saya ditolak untuk suatu penugasan penting. 
 Faktor penyebab saya ditolak untuk penugasan penting ini merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R- 

 Faktor-faktor penyebab saya ditolak untuk penugasan ini: 

Akan selalu ada 
terus 

1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

12. Saya mendapat tanggapan negatif dari seorang teman yang sangat saya hargai. 
  Faktor penyebab tanggapan negatif tersebut adalah sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Hal-hal yang menyebabkan saya mendapat tanggapan negatif itu: 
Akan selalu ada 
terus 

1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

13. Prestasi akademik saya meningkat 
 Hal yang membuat peningkatan prestasi akademik saya oleh karena sesuatu: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
Mampu saya 
kendalikan 
sepenuhnya 

C+ 

 Alasan peningkatan prestasi akademik tersebut adalah sesuatu yang sepenuhnya 
bersumber dari: 

Saya 1 2 3 4 5 

Orang-orang 
atau faktor-
faktor lain di luar 
saya 

Or+ 

14. Teman dekat saya terkena, terlibat kasus Narkoba. 
 Penyebabnya adalah sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 
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 Hal-hal yang menyebabkan teman saya menjadi seperti itu: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

15. Strategi belajar saya tidak memberikan hasil yang diharapkan. 
 Penyebab strategi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, merupakan sesuatu 

yang: 
Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Hal-hal yang membuat strategi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

16. Saya terlambat dan tidak bisa mengikuti ujian. 
 Penyebab saya tidak bisa mengikuti ujian merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Penyebab saya tidak bisa mengikuti ujian merupakan sesuatu yang sepenuhnya bersumber 
pada: 

Saya 1 2 3 4 5 

Orang-orang 
atau faktor-
faktor lain di luar 
saya 

Or- 

17. Banyak sekali tawaran kegiatan ketika masuk kampus ini. Saya terpilih menjadi panitia 
kegiatan penting. 

 Alasan terpilihnya saya untuk kepanitiaan ini merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
Mampu saya 
kendalikan 
sepenuhnya 

C+ 

 Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang: 

Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow+ 

18. Saya telah diberi kepercayaan dan kesempatan menjadi panitia. Kepanitiaan yang saya 

tangani mengalami kegagalan. 

 Penyebab gagalnya kepanitiaan tersebut merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang: 

Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow- 
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19. Orang tua saya akan mengurangi uang saku saya. 
 Penyebab pengurangan uang saku  tersebut, merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Hal-hal yang menyebabkan pengurangan uang saku, merupakan sesuatu yang sepenuhnya 
bersumber pada: 

Diri saya sendiri 1 2 3 4 5 
Hal-hal lain di 
luar saya 

Or- 

20. Saya  menerima hadiah yang tidak terduga di hari istimewa saya. 
 Penyebab saya menerima hadiah merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R+ 

 Situasi saya menerima hadiah tak terduga: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E+ 

21. Kendaraan saya tiba-tiba  mogok dalam perjalanan menuju kampus. 
 Peristiwa  mogoknya kendaraan saya itu  merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Peristiwa mogoknya kendaraan saya tersebut: 

Akan selalu ada 
terus 

1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

22. Dokter menyatakan bahwa tekanan darah saya terlalu tinggi. 

 Situasi tingginya tekanan darah saya merupakan sesuatu yang: 
Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Tingginya tekanan darah saya itu: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

23. Saya terpilih menjadi Ketua Panitia kegiatan kemahasiswaan yang besar. 
 Alasan mengapa saya terpilih menjadi Ketua Panitia: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
Mampu saya 
kendalikan 
sepenuhnya 

C+ 

 Alasan mengapa saya terpilih menjadi Ketua Panitia semata-mata terjadi karena: 

Saya 1 2 3 4 5 

Orang-orang 
atau faktor-
faktor lain di luar 
saya 

Or+ 
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24. Saya telah beberapa kali menelpon seorang sahabat/teman dekat dan meninggalkan 
pesan tapi tak satupun mendapat balasan. 

 Alasan mengapa sahabat/teman dekat saya tidak memberi balasan merupakan sesuatu 
yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 

Hanya 
berkaitan 
dengan situasi 
itu saja 

R- 

 Hal-hal yang menyebabkan sahabat/teman dekat saya tidak memberi balasan: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E- 

25. Saya memperoleh penghargaan secara terbuka atas hasil studi saya. 
 Hal yang membuat saya memperoleh penghargaan merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R+ 

 Hal-hal yang membuat  saya memperoleh penghargaan: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E+ 

26. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dokter mengingatkan mengenai kesehatan saya. 
 Alasan mengapa dokter memperingatkan saya merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang: 

Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow- 

27. Seorang dosen yang saya hargai memberikan pujian kepada saya. 

 Alasan mengapa saya memperoleh pujian merupakan: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
Mampu saya 
kendalikan 
sepenuhnya 

C+ 

 Akibat dari pemberian pujian ini merupakan sesuatu yang: 
Sama sekali 
bukan 
tanggung 
jawab saya 

1 2 3 4 5 

Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 
jawab saya 

Ow+ 

28. Saya menerima hasil ujian yang kurang memuaskan. 
 Penyebab hasil ujian yang kurang memuaskan ini merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Akibat dari hasil ujian yang kurang memuaskan ini merupakan sesuatu yang: 

Sama sekali 
bukan 
tanggung 

1 2 3 4 5 
Sepenuhnya 
adalah 
tanggung 

Ow- 
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jawab saya jawab saya 

29. Saya tidak didukung untuk  menjadi anggota TIM  yang  sangat saya harapkan. 
 Penyebab saya tidak didukung merupakan sesuatu yang: 

Tidak mampu 
saya kendalikan 

1 2 3 4 5 
mampu saya 
kendalikan 

C- 

 Alasan saya tidak didukung menjadi anggota TIM semata-mata bersumber pada: 

Diri saya sendiri 1 2 3 4 5 
Hal-hal lain di 
luar saya 

Or- 

30. Saya terpilih menjadi Ketua kepanitiaan penting.  
 Alasan mengapa saya terpilih merupakan sesuatu yang: 

Berkaitan 
dengan seluruh 
situasi 
kehidupan saya 

1 2 3 4 5 
Berkaitan 
dengan situasi 
saat itu saja 

R+ 

  Alasan saya terpilih: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan ada 
lagi 

E+ 
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PENJELASAN ADVERSITY QUOTIENT 

 
(1) Berbeda dengan IQ (intellectual Quotient) yang mengukur kemampuan intelektualitas manusia yang 

cenderung tetap, Adversity Quotient adalah snapshot (bidikan sementara). Berapapun AQ seseorang 

dapat dikembangkan dan dipelihara. 

(2)  AQ mengukur tanggapan/respons seseorang terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami, 

karena pada dasarnya peristiwa atau pengalaman itu bersifat netral. Peristiwa atau pengalaman bisa 

menjadi positif atau negatif tergantung tanggapan seseorang terhadap peristiwa dan pengalaman itu.  

(3) Tanggapan itu dipengaruhi oleh Control (C) yaitu kemampuan mengendalikan, Origin-Ownership 

(O2) yaitu rasa bersalah, rasa memiliki dan tanggungjawab, Reach (R) yaitu daya jangkau atau 

kemampuan seseorang untuk membatasi jangkau sebuah peristiwa/pengalaman sehingga tidak 

melebar dan mempengaruhi hal-hal lain yang tidak berhubungan dengannya, dan Endurance (E) yaitu 

kemampuan seseorang untuk meyakinkan dirinya bahwa sebuah peristiwa, lebih-lebih masalah, pasti 

akan berakhir sehingga seseorang menjadi optimis (CO2RE) 

(4) Berdasarkan AQ atau kemampuan seseorang untuk menanggapi suatu peristiwa atau pengalaman, 

ada tiga tipe kepribadian seseorang. Pertama, QUITTER, yaitu orang yang selalu menolak, 

menghindari perubahan, pesimis, sinis terhadap peristiwa. Bahasa yang diucapkannya 

cenderung/selalu negatif: ”tidak” atau ”tidak mau.” Kedua, CAMPER, yaitu pribadi yang ingin mencari 

aman, nyaman, secukupnya, tidak maksimal, kompromis, sedang-sedang saja. Ketiga, CLIMBER, yaitu 

tipe pendaki, selalu positif, optimis, maksimalis, bergairah, bersemangat untuk terus naik, self 

motivated (ada dorongan dari dalam untuk merealisasi potensi diri; bukan sekedar dorongan luar: 

materi, uang, kehormatan, bombongan, pujian).  

(5) Tiga tipe kepribadian ini bersifat KUALITAIF dan MORAL, bukanlah sesuatu yang kuantitatif dan 

dibanggakan/disombongkan, melainkan SEBAIKNYA diupayakan agar kehidupan ini menjadi baik. 

Maka, berapapun skor AQ, daya juang seseorang dapat dilatih terus menerus agar menjadi 

CLIMBER/PENDAKI yang selalu optimis, bergairah, positif, dan selau mengusahakan menjadi 

UNGGUL atau TERBAIK tanpa mengalahkan orang lain. 

 
 

 


