
72 

 

 

Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada : 

Yth Calon Responden : 

di Tempat : 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswa program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo bermaksud melaksanakan penelitian 

mengenai Analisa Tugas-tugas Perkembangan Anak pada Anak TKI. 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai satu syarat dalam menyelesaikan tugas 

akhir Program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

Saya mengharapkan anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan 

ibu yang sebenarnya serta pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, 

kami menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda. Informasi yang anda 

berikan akan dipergunakan dalam pengetahuan ilmu keperawatan dan tidak 

disalahgunakan. 

Ponorogo, 

Peneliti 

 

DISTA IKA ARISTA 

NIM 10611879 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Alamat   : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

 

Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta pengetahuan tentang 

manfaat penelitian yang berjudul “Analisa Tugas-tugas Perkembangan 

Remaja pada Anak TKI”, menyatakan bersedia/tidak bersedia ikut terlibat 

sebagai responden anda. Saya percaya apa yang diinformasikan dijamin 

kerahasiaannya. 

 

Peneliti,     Ponorogo, 03 Januari 2013 

 

DISTA IKA ARISTA        (..............................) 

NIM 10611879  
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Lampiran 3 

 

LEMBAR KISI-KISI SOAL 

ANALISA PERKEMBANGAN REMAJA PADA ANAK TKW 

Variabel Parameter  No. Soal Jumlah soal Jawaban  

Tugas 

Perkembangan 

Remaja  

1. Mencapai 

hubungan baru 

yang lebih 

matang dengan 

teman sebaya 

baik pria 

maupun wanita. 

1,2 2 Ya 

2. Mencapai peran 

sosial pria dan 

wanita. 

3 1 Ya 

3. Menerima 

keadaan 

fisiknya dan 

menggunakan 

tubuhnya secara 

efektif. 

4,5 2 Ya 

4. Mengharapkan 

dan mencapai 

perilaku sosial 

yang 

bertanggung 

jawab. 

6,7 2 Ya 

5. Mencapai 

kemandirian 

emosional dari 

orang tua dan 

orang-orang 

dewasa lainnya. 

8,9 2 Ya 

6. Mempersiapkan 

karir ekonomi 
10,11 2 Ya 

7. Mempersiapkan 

perkawinan dan 

keluarga. 

12,13 2 Ya 

8. Memperoleh 

perangkat nilai 

dan sistem etis. 

14,15 2 Ya 
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Lampiran 4 

 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

Analisa Perkembangan Remaja pada Anak TKW di Desa Jenangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

 

 

A. DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban anda 

sesuai dengan kondisi anda saat ini 

Nama (Inisial)  : 

Umur    : Tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

      SLTP 

 SLTA 

Pekerjaan  : 

Pernah mendapat informasi tentang perkembangan anak : 

Ya  

Tidak  

Jika ya dari mana : 

 Media Elektronik  Media Cetak    

Berapa kali mendapat informasi : 

 Tidak Pernah 

 1 kali 
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 1-3 kali 

 > 3 kali 

Lama ibu menjadi TKI berapa tahun? 

 : <2 Tahun 

 : 2-4 Tahun 

 : >4 Tahun 
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

Analisa Perkembangan Remaja pada Anak TKW di Desa Jenangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban anda 

sesuai dengan kondisi anda saat ini. 

1. Saya dapat menyesuaikan diri dan berteman dengan teman sebaya saya 

baik perempuan dan laki-laki setelah ditinggal ibu saya bekerja di luar 

negeri 

Ya   Tidak   

2. Saya tidak merasa malu dengan teman-teman saya karena ibu saya 

bekerja di luar negeri. 

 Ya  Tidak 

3. Saya menerima diri saya sesuai jenis kelamin yang saya miliki sekarang 

ini (Laki-laki: saya menyukai olahraga sepak bola),(perempuan:saya 

menyukai merawatt diri agar terkesan anggun). 

Ya  Tidak 

4. Saya  mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh saya karena ibu 

saya tidak mememberikan pengarahan pada saya. 

Ya  Tidak 

5. Saya tidak merasa malu karena fisik saya berbeda dengan teman sebaya 

saya. 

Ya  Tidak 
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6. Saya biasanya mengikuti kerja bakti di desa. 

Ya  Tidak 

7. Saya mengikuti kegiatan karang taruna. 

Ya  Tidak 

8. Saya diberi kebebaskan untuk mengemukakan pendapat atau pilihan 

yang sesuai dengan keinginan saya. 

 Ya  Tidak 

9. Saya diberi kebebasan tetapi tetap dipantau oleh ayah saya. 

   Ya    Tidak 

10. Saya tidak merasa bingung dengan pekerjaan apa yang sesuai dengan 

kemampuan saya sekarang karena orang tua saya selalu memberikan 

dukungan dan pengarahan. 

 Ya  Tidak 

11. Saya diberi kebebasan oleh orang tua saya untuk memilih jurusan 

sekolah yang saya inginkan. 

 Ya   Tidak 

12. Saya dapat memelihara organ reproduksi saya dengan baik walaupun ibu 

saya tidak mendampingi saya sehari-hari. 

  Ya   Tidak 

13. Saya menginginkan masa depan keluarga yang lebih baik dari pada 

sekarang. 

 Ya   Tidak 
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14. Saya diajari oleh orang tua saya tentang cara bertingkah laku dan bertata 

krama yang baik karena orang tua saya jarang ada waktu untuk saya. 

 Ya   Tidak  

15. Saya tidak pernah melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun 

keluarga seperti mencuri, berbohong. 

 Ya   Tidak 

 

 

 


