
Jawablah semua pertanyaan dibawah sesuai dengan apa yang benar-benar kamu ketahui 

dan alami. Jawablah di kertas HVS ukuran folio polos (tanpa garis) dengan tulisan tangan 

(tidak boleh diketik) dan dilengkapi dengan tanda tangan.  

 

CERITAKANLAH TENTANG DIRIMU 

1. Tentang KELUARGAKU 

a. Ceritakanlah tentang ayahmu. Ayah lahir di mana dan kapan. Apa pendidikan terakhir 

ayah? Apa pekerjaannya? Sejauh kamu tahu ayah bekerja apa saja, di mana dan sebagai 

apa? Jauhkah dari rumahmu? Ayah biasa bangun jam berapa dan pulang jam berapa dari 

pekerjaan. Ayah pernah bicarakan apa tentang pekerjaannya? Apa itu? Apakah ayah 

aktif (pelayanan) dalam organisasi? Apa yang kamu sukai dari ayahmu? Mengapa? Apa 

yang tidak kamu suka dari ayahmu? Mengapa? Apakah kamu pernah sungguh marah 

dan kesal pada ayah? Ceritakan kemarahan dan kekesalan itu? Dan sekarang masihkah 

kamu marah pada ayah? Adakah pengalaman dikasihi oleh ayah? Ceritakanlah 

pengalaman dikasihi itu? Adakah pengalaman kamu mengasihi ayah? Ceritakanlah 

pengalamanmu mengasihi pada ayah? Ayah menanamkan nilai hidup apa kepada kamu? 

Mengapa ayah menanamkan nilai itu? Apakah ada yang kamu selali dalam hidupmu, 

khususnya relasimu dengan ayah? Ceritakanlah pengalaman penyesalan itu? Kalau boleh 

menilah, seberapa baikkah relasimu dengan ayah? Mengapa?  

b. Ceritakanlah tentang ibumu. ibu lahir di mana dan kapan. Apa pendidikan terakhir ibu? 

Ibu punya pekerjaan?  Apa pekerjaannya? Sejauh kamu tahu ibu bekerja apa saja, di 

mana dan sebagai apa? Jauhkah dari rumahmu? Ibu biasa bangun jam berapa? Apa yang 

dilakukan ibu pagi-pagi? Ibu pernah bicarakan apa tentang kesehariannya atau 

pekerjaannya? Apa itu? Apa yang kamu sukai dari ibumu? Mengapa? Apa yang tidak 

kamu suka dari ibumu? Mengapa? Apakah kamu pernah sungguh marah dan kesal pada 

ibu? Ceritakan kemarahan dan kekesalan itu? Dan sekarang masihkah kamu marah pada 

ibu? Adakah pengalaman dikasihi oleh ibu? Ceritakanlah pengalaman dikasihi itu? 

Adakah pengalaman kamu mengasihi ibu? Ceritakanlah pengalamanmu mengasihi pada 

ibu? ibu menanamkan nilai hidup apa kepada kamu? Mengapa ibu menanamkan nilai 

itu? Apakah ada yang kamu selali dalam hidupmu, khususnya relasimu dengan ibu? 

Ceritakanlah pengalaman penyesalan itu? Kalau boleh menilai, seberapa baikkah 

relasimu dengan ibu? Mengapa?  

c. Sejauh kamu ketahui atau alami bagaimanakah hubungan antara ayah dan ibu? Apakah 

mereka baik-baik saja atau tidak baik? Sering bertengkar dan berselisih? Menurut kamu 

perselisihan itu prinsipial atau tidak? Apakah kamu pernah menjadi bahan pertengkaran 

ayah dan ibu?  

d. Ceritakanlah tentang saudara-saudarimu (jika ada). Berapa rentang umur? Pendidikan 

terakhir apa? Apakah kamu sekamar dengan saudara-saudarimu? Apakah sering 

berkomunikasi atau ngobrol dengan saudara-saudarimu? Biasanya apa yang kamu 

bincangkan? Pernahkah kamu bercerita tentang rahasia hidupmu? Apakah kamu 

mengasihi saudara-saudarimu? Bagaimanakah kamu mengasihi saudara-i mu itu? 

Sebaliknya, apakah kamu sering bertengkar dengan saudara-i mu itu? Apa yang 

dipertengkarkan? Apakah kamu merasa berdamai dengan saudara-imu itu? 



 

2. Ceritakanlah tentang TEMAN/SAHABATMU? 

a. Apakah kamu punya teman/sahabat? Sejak kapan? Mengapa kamu bersahabat 

dengannya? Apa istimewanya? Apakah teman/sahabat ini membantumu dalam 

melangkah ke masa depan? Apakah melihat kekurangan/kelebihan pada 

teman/sahabatmu? Nilai/motto hidup apa yang sungguh kamu rasakan pada 

teman/sahabatmu?  

b. Apakah kamu punya sahabat “dekat”/ pacar? Sudah berapa lama? Mengapa kamu 

memutuskan berpacaran? Mengapa kamu memutuskan dengan dia dan bukan yang 

lain? Seberapa membantu pacarmu dalam studi? Sehatkah kamu berpacaran? 

 

3. Ceritakanlah tentang DIRIMU! 

a. Ceritakanlah lingkungan hidupmu, tetanggamu.  

Apakah kamu bergaul dengan lingkunganmu (RT, Tempat ibadah, masyarakat luas)? 

Adakah kegiatan yang kamu ikuti? Apa itu mengembangkan kepribadianmu? Senangkah 

kamu mengikutinya?  

b. Sejauh kamu ingat dan tahu.. adakah perasaan yang mengecewakan yang masih terbawa 

sampai sekarang? Apakah kamu pernah mengalami “kekerasan” dalam lingkunganmu? 

Apa itu? Apakah kamu pernah diperlakukan “bullying”? atau pernahkah kamu 

melakukan “bullying? Mengapa kamu lakukan itu?  

c. Soal sakit penyakit... pernahkah kamu mengalami sakit berat? Sakit apa itu? Adakah hal 

yang mengesankan ketika kamu sakit, misalnya orang-orang yang merawatmu? 

Bagaimanakah dengan sekarang, masih sakit-sakitan? Sejauh terdeteksi, kamu masih 

sakit apa? 

d. Pernahkah kamu mengalami frustrasi/sakit hati? Apa itu? Bagaimaakah kamu mengatasi 

rasa frustrasi dan rasa-rasa lainnya yang tidak mengenakkan hidupmu? Siapakah yang 

biasa membantumu?  

e. Pernahkah kamu mengalami kegembiraan yang luar biasa? Ceritakanlah! 

f. Apakah kamu punya panutan hidup? Siapa dan bagaimana dia?  

g. Adakah kamu punya cara untuk mengembangkan kepribadianmu? Apa itu?  

h. Apa moto hidupmu? Apa latar belakang moto itu? Bagaimanakah kamu menghidupi 

moto itu? 

i. Rasa syukur apa yang bisa kamu ceritakan studi di Unika Atma Jaya? Apa pendapatmu 

tentang Unika Atma Jaya? Rasa terima kasih apa yang bisa kamu berikan buat Unika 

Atma Jaya dalam keseharian?   

j. Ceritakanlah tentang kegiatan ibadahmu. Apakah kamu rutin beribadah ? Jelaskan! 

Apakah kamu aktif ikut kegiatan rohani di lingkungan sekolah, rumah atau tempat 

ibadahmu? Sebutkan dan jelaskan aktivitasnya apabila ada? Apakah keluarga dan 

lingkunganmu mendukung kegiatan ibadahmu?  

 


