LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat permohonan ijin survei

Lampiran 2. Surat balasan dari SMP N 20 Semarang

Lampiran 3. Surat permohonan menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: Ahmad Taufik

NIM

: 30901602014

Status

: Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu
Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berasama ini saya mengajukan permohonan kepada saudari untuk bersedia
menjadi responden dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Pola
Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Kekerasan Pada Remaja”.
Data saudara akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian saja.
Apabila saudara bresedia, mohon untuk menandatangani surat kesanggupan
menjadi responden dan mengisi pernyataan-pernyataan yang telah disediakan.
Atas kesediaan dan partisipasinya, saya ucapkan terimakasih.

Semarang,

September 2019
Peneliti

Ahmad Taufik

Lampiran 3. Surat Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Kelas

:

Dengan ini saya menyatakan, saya bersedia menjadi responden dalam penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, atas nama
Nama

: Ahmad Taufik

NIM

: 30901602014

Judul Penelitian

: Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku
Kekerasan Pada Remaja

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat, saya memahami bahwa
hasil kuesioner ini merupakan rahasia dan hanya dipergunakan untuk keperluan
pengembangan ilmu keperawatan dan tidak merugikan bagi saya. Maka saya akan
memberikan pernyataan dan informasi yang sebenar-benarnya dengan sukarela
tanpa adanya paksaan dari peneliti.

Semarang,

September 2019

Responden

(

)

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

KUESIONER POLA ASUH ORANG TUA
Pola asuh otoriter
No
1

Pertanyaan
Ketika saya berprilaku buruk atau melakukan
kesalahan maka orang tua langsung marah kepada saya

2

Orang tua mengancam akan memukul saya, bila saya
melanggar aturan yang telah di buat oleh orang tua

3

Orang tua memaksa saya melakukan kegiatan-kegiatan
yang diluar kemampuan saya atau kegiatan yang saya
tidak sukai

4

Orang tua memberikan aturan yang harus saya patuhi

5

Bila saya melakukan kesalahan orang tua langsung
menghukum saya tanpa memberikan penjelasan
terlebih dahulu

6

Jika saya berselisih pendapat dengan orang tua maka
orang tua menganggap saya sebagai pem
Bangkang

7

Orang tua membatasi saya dalam bergaul dengan
teman-teman

8

Orang tua melarang saya bermain setelah pulang
sekolah

9

Orang tua membuat keputusan tentang saya tanpa
mempertimbangkan kepada saya terlebih dahulu

10

Bila saya malas melakukan pekerjaan rumah seperti
menyapu,mencuci piring dan merapikan kamar maka
orang tua saya akan marah

Pilihan
SL

SR

KK

TP

Pola asuh demokratis
No
1

Pertanyaan
Ketika saya melakukan tindakan baik, orang tua
memberikan pujian kepada saya

2

Ketika saya sedang sedih, orang tua menunjukkan
rasa simpati dengan cara memeluk saya

3

Bila saya ada masalah, orang tua mendengarkan
curhat atau cerita saya dan memberikan solusi

4

Orang tua menghargai saya dengan memberikan
kebebasan untuk berpendapat

5

Orang tua memberikan alasan kepada saya harus
mematuhi perintah atau aturan yang dibuat oleh
orang tua

6

Orang tua membimbing saya dalam segala hal

7

Orang tua memberikan nasehat kepada saya agar
meningggalkan perilaku yang kurang baik

8

Bila saya melakukan kesalahan maka orang tua
menegur saya dengan halus

9

Saya di berikan kebebasan untuk melakukan
kegiatan yang sesuai dengan keinginan

10

Bila saya bersedih maka orang tua menanyakan
penyebab saya bersedih dan memberikan solusi dari
masalah yang saya hadapi

Pilihan
SL

SR

KK

TP

Pola asuh primisif
No
1

Pertanyaan
Ketika saya menggangu orang lain, orang tua saya
hanya diam atau membiarkannya

2

Orang tua memanjakan saya sehingga saya bebas
untuk meminta apapun yang saya inginkan

3

Orang tua hanya diam saja ketika saya menolak apa
yang diperintahkannya

4

Ketika saya nonton TV hingga larut malam, orang
tua saya hanya membiarkan saja

5

Orang tua saya tidak peduli saat saya bermain
seharian

6

Orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya
antuk bermain dengan siapapun

7

Setiap saya berprestasi di sekolah orang tua saya
memberikan hadiah

8

Orang tua saya bersikap cuek atau tidak peduli
ketika saya pulang di atas jam 22.00 WIB

9

Orang tua jarang menanyakan kegiata-kegiatan
yang saya lakukan di sekolah

10

Orang tua hanya memberikan saja tanpa memarahi
ketika saya malas untuk melakukan pekerjaan
rumah seperti menyapu, mencuci piring dan
merapikan kamar

Pilihan
SL

SR

KK

TP

Pola asuh islam
No
1

Pertanyaan
Orang tua saya mengajarkan saya saat ujian sekolah
harus jujur, dilarang untuk menyontek

2

Saya terbiasa membaca doa sebelum belajar karena
orang tua saya membiasakan seperti itu

3

Orang tua saya membiasakan saya untuk membaca
al-quran setelah solat

4

Bila saya malas mengerjakan solat, orang tua
menasehati agar saya menjalankan solat

5

Orang tua saya senantiasa membimbing saya untuk
menutup aurat dengan baik (perempuan: seluruh
tubuh kecuali muka dan telapak tangan sedangkan
laki-laki: antara pusat sampai lutut)

6

Bila teman saya sedang curhat dengan saya dan
melarang saya menceritakan ke orang lain, maka
saya akan menyimpan rahasia itu, karena orang tua
mengajari saya untuk menjaga amanah

7

Orang tua saya membimbing saya agar memiliki
akhlak yang baik seperti (saling menghormati, bila
ada orang lain berbicara dengan kita di dengarkan
dan berprilaku sopan)

8

Orang tua saya banyak memperkenalkan sahabat
para rasul. Teladan para rasul untuk saya antara lain
selalu memanfaatkan kesalahan orang lain
melakukan kejahatan kepada saya, dilarang untuk
membalas dengan kejahatan tetapi dibalas dengan
kebaikan

Pilihan
SL

SR

KK

TP

9

Bila saya berteman dengan orang yang perilakunya
kurang baik, maka saya akan menasehatinya agar
berperilaku baik, karena orang tua saya selalu
mengajari seperti itu

10

Orang tua mengajarkan bila saya masuk rumah
harus mengucapkan salam terlebih dahulu

Ikrima, N. F. (2016). Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku
Asertif Pada Remaja Kelas VIII. Fakultas ilmu keperawatan Universitas
islam sultan agung semarang.

KUISIONER PERILAKU KEKERASAN
Nama :
Kelas :
Beri tanda centang (v) pada setiap pertanyaan yang sesuai dibawah ini
KadangNo Pernyataan
Sering
kadang
1
Jika seseorang memukul saya, saya akan
balas memukulnya
2
Ketika saya marah, saya memukul benda
benda di sekitar saya
3
Saya misuh-misuh (mengumpat) jika situasi
membuat saya tidak nyaman atau tidak
saya suka
4
Saya memukul orang yang menganggu
teman atau saudara saya
5
Saya menghindari perbuatan merusak
benda atau barang teman saya jika sedang
marah terhadapnya
6
Ketika saya marah, saya menyobek-nyobek
kertas yang ada di meja
7
Saya merebut barang milik teman jika saya
mengingkanya
8
Saya membuat gaduh agar teman saya
tidak bisa belajar
9
Saya membanting sesuatu jika sedang
marah
10 Ketika saya marah pada seseorang saya
akan memukulnya
11 Saya merusak barang kesayangan teman
saya jika saya marah terhadapnya
12 Saya merusak peralatan belajar jika marah
13 Saya pergi sambil membanting pintu jika
marah
14 Saya menjelek-jelekan orang lain yang
tidak saya sukai
15 Saya merusak alat tulis teman saya jika dia
menganggu atau membuat saya marah
16 Saya berteriak teriak atau membentak jika
marah
17 Saya menghindari perbuatan merusak
benda disekitar saya jika sedang marah
18 Saya membiarkan teman yang merusak
barang milik saya meski saya sebenarnya

Tidak
pernah

19
20
21

22
23
24

25
26

27

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

marah terhadapnya
Saya memukul teman yang meledek saya
Saya menerima setiap perlakuan buruk
teman teman saya
Saya tetap memarahi teman yang bersalah
kepada saya meskipun dia sudah minta
maaf
Saya merusak mainan teman saya jika dia
membuat saya marah atau menggangu
Saya tetap mengikuti kegiatan meskipun
harus bersama teman yang tidak saya suka
Ketika ada teman yang menganggu saya
saya akan mengatakan kalau dia
menggangu
Saya tidak mudah marah meski saya
diperlakukan dengan tidak baik
Saya menukar barang milik saya dengan
milik teman karena lebih bagus milik
teman saya
Saya
membiarkan
teman
yang
menggunakan barang kepunyaan saya
tanpa izin, meski sebenarnya saya tidak
suka
Saya melakukan pekerjaan saya meski saya
tidak suka
Saya mengancam teman untuk tidak
mengatakan bahwa saya yang melakukan
salah
Saya mempergunakan barang barang teman
saya meski dia tidak mengizinkan
Saya bermain dengan siapa saja meskipun
dengan teman yang tidak saya sukai
Saya berbicara baik baik jika ada masalah
dengan teman
Jika saya dipukul saya tidak membalas
memukulnya
Ketika marah saya menolak berbicara
dengan orang atau teman lain
Saya diam saja ketika diejek oleh teman
teman saya
Saya mudah marah dan mudah melupakan
pertengkaran dengan teman saya
Saya menggunakan barang milik teman

38
39
40
41
42

meskipun saya juga punya
Saya merusak barang barang dikelas jika
saya sedang marah
Ketika marah saya meludahi atau
menendang seseorang
Saya menyembunyikan benda teman saya
supaya dia menangis
Saya membiarkan perbuatan buruk teman
saya kepada saya
Saya menghindari perbuatan menganggu
barang atau hak milik teman ,jika saya
sedang terhadap teman itu

(Kristianto, 2009)

Lampiran 5. Analisa Data Penelitian

Frequency Karakteristik Responden
Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Perempuan

36

39.1

39.1

39.1

Laki-laki

56

60.9

60.9

100.0

Total

92

100.0

100.0

Umur
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

13 tahun

21

22.8

22.8

22.8

14 tahun

71

77.2

77.2

100.0

Total

92

100.0

100.0

Hasil Uji Statistik Somer’s

Frequency Variabel
Pola Asuh Orang Tua
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Pola Asuh Otoriter

8

9.6

9.6

12.0

Pola Asuh
Demokratis

21

16.2

16.2

28.2

Pola Asuh Permisif

11

12.0

12.0

37.0

Pola Asuh Islam

52

62.2

63.0

100.0

Total

92

100.0

100.0

Kemampuan Mengendalikan Perilaku Kekerasan
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative Percent

Valid Tinggi

15

16.2

16.2

19.6

Sedang

22

21.7

21.7

35.9

Rendah

55

62.1

62.1

100.0

Total

92

100.0

100.0

Lampiran 6. Lembar Konsultasi skripsi

Lampiran 7.

Jadwal Kegiatan Penelitian
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
Juni 2019 – Februari 2020

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kegiatan

1

Juni
2 3

4

1

Juli
2 3

4

1

Agustus
2 3 4

5

1

September
2 3 4

Usulan Tema dan Judul
Penyusunan Proposal
Pengumpulan Proposal ke Fakultas
Ujian Proposal
Revisi Proposal
Pengambilan Data
Penyusunan Laporan Hasil
Pengumpulan Skripsi ke Fakultas
Ujian Hasil 1
Revisi dan Pengumpulan Hasil Akhir Skripsi

Kegiatan
Usulan Tema dan Judul
Penyusunan Proposal
Pengumpulan Proposal ke Fakultas
Ujian Proposal
Revisi Proposal
Pengambilan Data
Penyusunan Laporan Hasil
Pengumpulan Skripsi ke Fakultas
Ujian Hasil 1
Revisi dan Pengumpulan Hasil Akhir Skripsi

1

Desembe
2 3 4

1

Januari
2 3 4

1

Frbruari
2 3 4

1

Maret
2
3

4

1

Oktober
2 3 4

1

November
2 3 4

5

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI


Nama Lengkap

: Ahmad Taufik



Tempat/Tanggal Lahir

: Grobogan, 29 mei 1997



Jenis Kelamin

: laki- laki



Agama

: Islam



Alamat

: Desa Kandang rejo rt 06/03



No. Hp

: 081225133051



Email

: ahmadtaufik525@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN


SDN Kandang rejo 3(2007-2012)



SMP Negeri 1 Brati (2012-2014)



SMA N 1 Grobogan (2014-2016)



Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2016Sekaramg)

