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Lampiran 4 Permohonan menjadi responden 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth 

Bapak/ibu Responden 

 

Dengan Hormat 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :  Dyah Ayu Aryani 

NIM :  30901501917 

Adalah mahasiswa program studi S1 Keperawatan UNISSULA Semarang sedang 

melakukan penelitian dengan judul “HUBUNGAN STIGMA KELUARGA 

TERHADAP KEKAMBUHAN PASIEN GANGGUAN JIWA DI RSJD DR 

AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH” penelitian ini tidak 

menimbulkan akibatyang merugikan bagi bapak/ibu yang menjadi responden.Saya 

sangat mengharapkan partisipasi bapak/ibu dalam penelitian ini.Dengan 

menjawab pertanyaan pertanyaan pada lembar kuesioner yang diajukan. 

Saya menjamin kerahasiaan dan segala bentuk informasi yang bapak/ibu 

berikan.Apabila bapak/ibu bersedia mohon menandatangani lembar persetujuan 

dan mengisi lembar pertanyaan-pertanyaan yang disedialkan dalam lembaran ini. 

Dengan demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan 

kerjasamanya saya ucapkan terimakasih 

 

Semarang, ……………2018 

 

Hormat Saya 

 

 

 

Dyah Ayu Aryani 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Lampiran 5 Permohonan menjadi responden 

SURAT KESANGGUPAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Consent) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

Dengan ini saya menyatakan, saya bersedia menjadi responden dalam penelitian 

yang dilakukan oleh : 

Nama  : Dyah Ayu Aryani 

NIM : 30901501917 

Institusi Pendidikan : Program Studi S1 Keperawatan FIK UNISSULA 

Semarang 

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan suka rela dan tanpa 

adanya tanpa adanya paksaan dari peneliti  

 

 

Semarang, …………2018 

Responden 

 

 

 

(                          ) 
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Lampiran 6 Kuesioner 

 

LEMBAR KUESIONER 

 

Nama     :  

Usia     : 

Tanggal pengisian data  : 

 

1. Stigma  

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berikut dengan memberikan 

tanda cek list (√)  pada kolom yang tersedia. 

No. Pertanyaan  Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak Setuju Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Gangguan jiwa adalah 

perilaku abnormal yang 

dilakukan oleh seseorang 

ngomong sendiri, bicara 

kacau, emosi mudah berubah, 

tiba tiba menangis kemudian 

tertawa 

    

2. Gangguan jiwa itu dapat 

terjadi karena seseorang yang 

tidak dapat menyelesaikan 

masalah yang dialami 

    

3. Gangguan jiwa adalah 

penyakit keturunan 

    

4. Orang yang mengalami 

gangguan jiwa itu tidak dapat 

disembuhkan walaupun sudah 

dirawat dirumah sakit jiwa 
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5. Menurut saya orang dengan 

gangguan jiwa yang selama 

ini menjadi objek kekerasan 

baik fisik dan juga seksual 

    

6. Gangguan jiwa adalah 

penyakit yang tidak disadari 

dan timbul dengan 

sendirinya 

    

7. Gangguan jiwa dapat 

menyerang siapa saja 

    

8. Seorang pecandu narkoba 

adalah orang yang 

terganggu jiwanya, akibat 

mengkonsumsi obat-obata 

terlarang tersebut 

    

9. Tekanan diri lingkungan 

keluarga dan masyarakat 

dapat memicu terjadinya 

gangguan jiwa 

    

10. Gangguan jiwa adalah yang 

tidak ada obatnya 

    

11. Gangguan jiwa itu terjadi 

dirasuki oleh makhluk halus 

    

12. Saya pernah mendengar 

jika penderita gangguan 

jiwa itu dapat sembuh jika 

lingkungan sekitar 

membantu dan 

mendukungnya 
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13. Menurut saya penderita 

gangguan jiwa adalah 

manusia yang haknya 

dilindungi 

    

14. Menurut saya penderita 

gangguan jiwa sudah tidak 

berguna lagi karena sudah 

tidak dapat berfikir dengan 

menggunakan akalnya 

    

15. Saya yakin penderita 

gangguan jiwa itu 

menyusahkan 

    

16. Menurut saya penderita 

gangguan jiwa tidak perlu 

mendapat pengobatan 

    

17. Menurut saya penderita 

gangguan jiwa itu lebih 

baik dikurung saja karena 

akan mengganggu orang 

lain 

    

18. Jika ada anggota keluarga 

saya yang mengalami 

gangguan jiwa, maka hal 

itu akan sangat memalukan 

dan dapat merusak nama 

baik keluarga 

    

19. Jika ada anggota keluarga 

atau orang disekitar saya 

sudah menunjukkan 

perilaku lain diluar 

kebiasaan 

    

20. Saya pernah bertemu orang 

dengan gangguan jiwa 

dijalan dengan keadaan 

lusuh kotor dan bau 

kelihatan menjijikkan 

sehingga membuat saya 

ketakutan 
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21. Orang dengan gangguan 

kesehatan jiwa adalah hal 

yang sangat menakutkan 

karena dapat melakukan 

kekerasan kepada orang 

lain 

    

22. Penderita gangguan jiwa itu 

berbahaya 

    

23. Penderita gangguan jiwa itu 

sebaiknya dijauhi 

    

24. Menurut saya gangguan 

jiwa itu adalah kutukan 

    

25. Menurut saya penderita 

gangguan jiwa itu sudah 

tidak dapat berkomunikasi 

lagi jadi sebaiknya 

diabaikan saja 

keberadaannya 

    

 

 

Kuesioner Kekambuhan 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah Tanda checklist ( √ ) pada tempat yang disediakan. 

1. Dalam satu tahun ini berapa kali Pasien mengalami kekambuhan? 

a. ( ) Tidak Pernah 

b. ( ) 1 kali 

c. ( ) 2 kali 

d.( ) Lebih dari 2 kali 

 


