Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN
(Informed Consent)
Kepada Yth.
Saudara Calon Responden Penelitian
Di tempat
Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Fikes Prodi S1
Keperawatan Reguler pagi Universitas Muhammadiyah Jember.
Nama

: Fahri Agil Syah

NIM

: 1511011068

Akan mengadakan penelitian berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga
Dengan Proses Belajar Pada Anak Tunagrahita Di SLB-C Kabupaten
Jember”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara
dukungan keluarga dengan proses belajar pada anak tunagrahita di SLB-C
Kabupaten Jember. Informasi yang diberikan akan terjamin kerahasiannya, oleh
karena itu peneliti berharap saudara memberi jawaban yang sesuai.
Atas perhatian dan kerjasama untuk menjadi responden, peneliti mengucapkan
terima kasih.
Jember, .....................2019
Hormat saya,

Fahri Agil Syah
1511011068

Lampiran 2
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

:

Alamat

:
Setelah saya membaca dan memahami tujuan dari penelitian dan diminta

memberikan persetujuan untuk berperan serta dalam penelitian, yang dilakukan
oleh saudara Fahri Agil Syah.
Saya mengerti bahwa resiko yang akan terjadi tidak ada saya juga tahu
bahwa penelitian ini tidak membahayakan saya. Namun saya berhak
mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa adanya sanksi atau kehilangan hak.
Saya mengerti bahwa data atau catatan mengenai penelitian ini akan di
rahasiakan. Semua berkas yang mencantunkan identitas saya hanya digunakan
untuk pengolahan data, dan bila penelitian ini telah selesai semua data dari
responden akan dimusnahkan.
Demikin dengan suka rela dan tanpa unsur paksaan dari siapapun saya
bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jember, .....................2019
Responden

Lampiran 3
Instrumen Penelitian
A. Data Umum
Petunjuk Pengisian
1. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam kuisioner ini, oleh karena itu
mohon diisi sesuai dengan jawaban yang sejujurnya.
2. Isilah jawaban dalam data umum dengan memberi tanda √ pada jawaban
yang sesuai menurut bapak/ibu, dengan keterangan:
No. Responden

:..........................(diisi oleh peneliti)

Nama (Inisial)

:........................................................

Identitas anak
1. Jenis kelamin anak bapak/ibu :
Laki-laki
Perempuan
2. Umur anak bapak/ibu
7-15 tahun
16-24 tahun
>25 tahun

:

3. Urutan anak bapak/ibu

:

1
2
3
3 keatas

4. Apakah memiliki pembantu khusus?
Ya
Tidak

Identitas orang tua
Bapak
5. Umur bapak

:
≤ 20 tahun
20-30 tahun
31-50 tahun

6. Pendidikan terakhir bapak

:

SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi

7. Pekerjaan bapak saat ini

:

Petani
Buruh
Wiraswasta
PNS
Lainnya

Ibu
8. Umur ibu

:
≤ 20 tahun
20-30 tahun
31-50 tahun

9. Pendidikan terakhir ibu

:

SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi
10. Pekerjaan ibu saat ini :
Petani
Buruh
Wiraswasta
PNS
Lainnya

Lampiran 4
B. LEMBAR KUISIONER
Petunjuk Isian:
Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, berikan pendapat saudara
dengan memberi tanda check (√) pada tempat kosong yang tersedia yang
mewakili jawaban saudara, kejujuran saudara dalam memberikan pendapat akan
membantu dalam evaluasi.
A. Penilaian Terhadap Dukungan Keluarga
B. Petunjuk pengisian:
Isi pertanyaan dibawah ini dengan tanda check list (√) atau silang (X) pada
kolom yang sudah tersedia. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur
dan sesuai dengan dukungan keluarga anak tunagrahita Bapak/Ibu.
Selalu

:

apabila anda merasa pernyataan tersebut
pernah dan selalu dilakukan anak

Sering

:

apabila anda merasa pernyataan ini pernah dan
sering dilakukan oleh anak

Kadang-kadang

:

apabila anda merasa pernyataan itu pernah
tetapi tidak sering dilakukan oleh anak

Tidak Pernah

:

apabila anda merasa pernyataan tersebut tidak
pernah dilakukan oleh anak

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Pertanyaan Yang
Skor
Kadang- Tidak
Berkaitan Dengan
Selalu Sering
diisi
kadang Pernah
Dukungan Keluarga
petugas
Dukungan
Informasional
Keluarga
mengingatkan
bahkan membawa
anak untuk kontrol,
minum obat, latihan
dan makan.
Keluarga
mengingatkan dan
membimbing anak
tentang
perilaku
yang dapat merusak
anak.
Keluarga memberi
nasehat pada anak
ketika
anak
melakukan
kesalahan.
Keluarga
mengarahkan anak
untuk istirahat ketika
anak
usai
beraktivitas.
Keluarga
memberitahu
tentang
proses
belajar
Dukungan
Penilaian
Keluarga memberi
pujian kepada anak
ketika anak dapat
menyelesaikan
tugasnya
dengan
baik
Keluarga
mengatakan
pada
anaknya bahwa saya
menyayanginya.
Keluarga memberi
tanggapan
ketika
anak usai bercerita.
Keluarga

No

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pertanyaan Yang
Skor
Kadang- Tidak
Berkaitan Dengan
Selalu Sering
diisi
kadang Pernah
Dukungan Keluarga
petugas
mengajarkan pada
anak
cara
berpakaian, mencuci
tangan, dan cara
makan yang benar.
Keluarga
mendampingi anak
ketika belajar di
rumah.
Dukungan
Instrumental
Keluarga
menyediakan waktu
dan fasilitas jika
anak
memerlukan
mereka
untuk
keperluan
pengobatan.
Keluarga
memberikan
prasarana (contoh:
dorongan
dan
bantuan)
untuk
mendukung minat
anak.
Keluarga
sangat
berperan aktif dalam
setiap
pengobatan
dan perawatan sakit
anak.
Keluarga
menyediakan biaya
perawatan
dan
pengobatan
bagi
anak.
Keluarga
memberikan fasilitas
belajar.
Dukungan
Emosional
Keluarga
mengontrol kegiatan
yang
sedang
diminati anak.

No
17.

18.

19.
20.

Pertanyaan Yang
Skor
Kadang- Tidak
Berkaitan Dengan
Selalu Sering
diisi
kadang Pernah
Dukungan Keluarga
petugas
Keluarga
tetap
mencintai
dan
memperhatikan
keadaan selama anak
sakit.
Keluarga
memaklumi bahwa
sakit yang dialami
anak adalah suatu
cobaan.
Keluarga
mendampingi anak
ketika beraktivitas.
Keluarga
mendengarkan
dengan baik ketika
anak
sedang
bercerita.
Total Skor

Lampiran 5
C. Penilaian Proses Belajar Anak Tunagrahita
Petunjuk pengisian:
Isi pertanyaan dibawah ini dengan tanda check list (√) atau silang (X) pada
kolom yang sudah tersedia. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur
dan sesuai dengan kemandirian diri anak tunagrahita Bapak/Ibu.
No
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Kegiatan
Jawaban
Apakah
anak
Ketergantungan Ketergantungan
Mandiri
anda:
sebagian
total
Belajar setiap hari
pada saat di rumah
Mengerjakan tugas
yang
diberikan
guru
Melakukan
komunikasi pada
saat ada masalah
dalam belajar
Melakukan
kegiatan
pada
saaat waktu luang
Bercerita dengan
orang tua
Menyelesaikan
tugas-tugas dalam
pembelajaran
bertanya
dan
berekspresi
dari
hasil pembelajaran
Berinteraksi
kepada teman dan
lingkungan sekitar
lingkungan sekitar
Mampu menerima
materi
pemebelajaran

Skor
diisi
petugas

No
10.

11.

12.

Kegiatan
Jawaban
Apakah
anak
Ketergantungan Ketergantungan
Mandiri
anda:
sebagian
total
Mampu
makan,
berpakaian
dan
membereskan
buku-bukunya
sendiri
Mampu
menyimpan
mainan
dan
barang-barangnya
dengan rapi
Bermain dengan
teman-temannya

13.

Mampu
menggambar

14.

Mampu menulis

15.

Mampu Mewarnai

16.

Memahami materi
pembelajaran
Skore

Skor
diisi
petugas

Lampiran 6
Kisi-kisi Instrumen
Dukungan Keluarga
No 1-5

: Dukungan infornasional (pengetahuan)

No 6-10

: Dukungan penilaian (penghargaan)

No 11-15

: Dukungan instrumental

No 16-20

: Dukungan emosional

Lampiran 10
DOKUMENTASI

Lampiran 11
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
Nama

: Fahri Agil Syah

Tempat/Tanggal Lahir

: Banyuwangi, 31 Desember 1996

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Status

: Belum Menikah

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Jaya Wijaya Dusun Sidomulyo, Desa
Sumberberas,Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
1. SDN 2 Sumberberas

(Tahun 2003-2009)

2. SMPN 1 Tegaldlimo

(Tahun 2009-2012)

3. SMAN 1 Gambiran

(Tahun 2012-2015)

