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Lampiran 1. Lembar Persetujuan Pengisian Kuesioner 

LEMBAR PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT). 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

No. Hp  : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu 

mengenai penelitian yang berjudul “Perbedaan Tingkat Stres Ibu Anak Celah 

bibir atau lelangit Dengan Ibu Anak Normal” dan saya bersedia untuk ikut 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari 

siapapun dengan kondisi: 

a) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. 

b) Apabila saya menginginkan, saya boleh memutuskan untuk tidak 

berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan 

apapun. 

 

Tanggal : ______________________ 

Responden      Peneliti 

s 

 

 

 

 
 

Saksi 
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Lampiran 2. Lembar informasi untuk responden 

LEMBAR INFORMASI  

 Saya yang bernama Ellis Choirurizqoh, mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan melakukan penelitian 

dengan judul “Perbedaan Tingkat Stres Ibu Anak Celah bibir atau lelangit 

dengan Ibu Anak Normal". 

Saya memohon kesediaan untuk Ibu/Saudari dapat berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

A. Prosedur penelitian 

      Apabila Anda bersedia berpartisipasi, maka Anda diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan. Prosedur selanjutnya adalah: 

1. Saya akan menjelaskan kepada  responden tentang bagaimana cara 

pengisian kuesioner. 

2. Apabila Anda sudah memahami, akan dilanjutkan dengan 

pembagian kuesioner. 

3. Isi kuesioner berjumlah 23  pertanyaan. 

4. Anda wajib mengisi kuesioner sesuai yang Anda rasakan. 

5. Saya harapkan kerjasama Anda jika sewaktu-waktu saya akan 

menghubungi Anda untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. 

6. Tahap terakhir, peneliti akan melakukan analisis data dari sampel 

yang telah terkumpul. 
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B. Kesukarelaan berpartisipasi dalam penelitian 

Responden bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada 

paksaan, Anda juga bebas berubah pikiran/mengundurkan diri setiap saat 

tanpa dikenai sanksi apapun. Jika tidak bersedia berpartisipasi maka hal 

tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan dengan peneliti. 

C. Kewajiban subjek penelitian 

Sebagai subjek penelitian berkewajiban mengikuti prosedur penelitian 

seperti yang tertulis di atas, apabila ada hal yang belum jelas dapat 

menanyakan lebih lanjut kepada peneliti. 

D. Hak subjek penelitian 

      Subjek penelitian memiliki hak untuk bertanya, hak untuk berhenti 

dan/atau mengundurkan diri dalam prosedur penelitian dan kompensasi 

akan diberikan bingkisan sebagai ucapan terimakasih atas kesediaanya 

dalam mengikuti penelitian ini. 

E. Risiko 

      Pada penelitian ini tidak ada resiko yang mungkin terjadi.  

F. Kerahasiaan 

    Semua informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian dari tiap subjek 

penelitian akan dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti. 

G. Pembiayaan 

       Semua biaya yang timbul terkait dengan penelitian ini akan 

ditanggung oleh peneliti 

H. Informasi tambahan 
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Saudari diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum 

jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu membutuhkan 

penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungiEllis 

Choirurizqoh no. HP. 081393344481 atau melalui email : 

ellisch27@std.unissula.ac.id. 
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Lampiran 3. Kuesioner 

Kuesioner 

 

Identitas Responden  

Nama Responden : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

Identitas Anak 

Nama   :  

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Petunjuk Pengisian : 

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan 

pengalaman Ibu/Saudari dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari.Selanjutnya 

Ibu/Saudari diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda (√) pada salah 

satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Ibu/Saudari. Tidak ada 

jawaban yang benar ataupun salah karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri 

Ibu/Saudari yang sesungguhnya yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas 

dalam pikiran Ibu/ Saudari. 
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No. Pernyataan Selalu Sering jarang Tidak 

Pernah 

1.  Saya jadi panik bila 

anak saya menangis 

    

2.  Selama anak saya 

bermain dengan 

teman temannya 

jantung saya tidak 

berdebar –debar 

    

3.  Sibuk mengurusi anak 

membuat saya malas 

untuk mempercantik 

diri 

    

4.  Saya yakin dapat 

menangani semua 

masalah yang terjadi 

pada anak saya 

    

5.  Saya tetap tenang bila 

anak saya menangis 

    

6.  Saya tetap bisa 

berkonsentrasi meski 

sedang kepikiran 

dengan anak 

    

7.  Memikirkan 

perkembangan anak 

tidak sampai 

membuat kepala saya 

pusing 
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8.  Saya dapat aktif 

merespon lawan 

bicara saya saat 

sedang mengobrol 

dengan anak saya 

    

9.  Saya mudah marah 

jika ada yang 

menyindir kondisi 

anak saya 

    

10.  Saya merasa kesulitan 

merawat anak saya 

hingga tidak bisa 

mengatasinya 

    

11.  Saya gelisah saat 

anak saya belum 

makan pada waktunya 

    

12.  Saya merasa mudah 

panik ketika terjadi 

masalah terhadap 

anak saya 

    

13.  Saya merasa mudah 

marah apabila tidak 

dapat mengatasi 

permasalahan terkait 

dengan anak saya 

    

14.  Sayamenjadi sering 

kuatir terhadap anak 

saya 

    

15.  Saya tetap memiliki 

banyak waktu untuk 

    



60 

 

 

mempercantik diri 

16.  Saya mendengar anak 

saya berteriak saya 

tidak begitu terkejut 

    

17.  Saya menyerahkan 

sepenuhnya masa 

depan anak saya 

kepada tuhan 

sehingga saya tidak 

terlalu kuatir dengan 

masa depan anak saya  

    

18.  Saya dipenuhi rasa 

cemas ketika 

membayangkan masa 

depan anak saya 

    

19.  Porsi makan saya 

tidak bertambah 

meski sedang 

memikirkan kondisi 

anak 

    

20.  Saya berusaha 

mengontrol emosi 

ketika  saat ada yang 

menyindir kondisi 

anak saya 

    

21.  Saya menjadi murung 

ketika melihat anak –

ank normal 

    

22.  Saya mudah 

memaafkan orang 
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yang mengganggu 

anak saya 

23.  Saya merasa mudah 

lelah ketika sedang 

memikirkan kondisi 

anak saya 
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Lampiran 4. Uji Reabilitas dan Validitas kuesioner 

Uji Validitas 

 hasil kriteria hasil 

pert_1 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_2 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_3 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_4 Pearson Correlation ,847 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,002 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_5 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_6 Pearson Correlation ,764 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,010 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_7 Pearson Correlation ,901 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 
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N 10     

pert_8 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_9 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_10 Pearson Correlation ,901 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_11 Pearson Correlation ,736 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,015 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_12 Pearson Correlation ,636 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,048 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_13 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_14 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_15 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     
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pert_16 Pearson Correlation ,549 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,100 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_17 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_18 Pearson Correlation ,901 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_19 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_20 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_21 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_22 Pearson Correlation ,901 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     

pert_23 Pearson Correlation ,976 > 0,576 valid 

Sig. (2-tailed) ,000 < 0,05 signifikan 

N 10     
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Pada uji validitas diatas menujukkan bahwa person correlation lebih besar 

dari nilai kritis 0,576 dan nilai signifikansi lebih kecil dari kritis 0,05 atau 5%. Hal 

ini berarti seluruh pertanyaan dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

.990 23 

 

Pada uji reliabilitas diatas menujukkan bahwa nilai  Cronbach alpha 

sebesar 0,990 > dari nilai kritis 0,6. Hal ini berarti bahwa seluruh pertanyaan 

dinyatakan reliabel. 
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Lampiran 5 Ethical Clearance 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 7. Dokumentasi 
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