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LAMPIRAN  1 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Assalamualaikum warahmatullah wr.wb 

Perkenalan  

Saya bernama  : Iffah Nihayati NIM : 07711004, Mahasiswa Fakultas 

Psikologi UMG yang sedang mengerjakan skripsi saya berjudul ”Kematangan 

Sosial remaja yang tinggal dengan orang tua dan di pondok pesanten di SMP 

Muhammadiyah 14 Paciran”. Saya mohon kesediaan Saudara untuk mengisi 

angket yang saya berikan. Saya akan menjaga kerahasiaan data yang telah saudara 

berikan. data tersebut semata-mata hanya akan saya pergunakan untuk keperluan 

akademik dan tidak akan berpengaruh secara akademik terhadap Saudara. 

Informed Consent 

Demi kelancaran kegiatan tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Jika selama proses berjalan terdapat permasalahan maka hal 

tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. 

2. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi  berada dikonsultasikan ke dosen pembimbing 

dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik dan menjadi 

tanggung jawab saya sebagai penyusun skripsi ini. 
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3. Kerahasiaan data yang diperoleh selama pengambilan data menjadi 

tanggung jawab saya sebagai mahasiswa penyusun skripsi. 

4. J i k a  s a l a h  s a t u  p i h a k ,  b a i k  r e s p o n d e n  m a u p u n  

m a h a s i s w a  m e r a s a  keberatan dengan proses pengambilan data yang 

sedang berlangsung, m a k a  d a p a t  m e n g u n d u r k a n  d i r i  

d e n g a n  m e l a k u k a n  p e m b e r i t a h u a n sebelumnya 

5. Dimohon membaca kembali dengan teliti isi penjelasan tersebut di 

atas, Apabila Saudara setuju dengan isi dalam penjelasan tersebut harap 

menandatangani sebagai bentuk persetujuan untuk mengikuti kegiatan tersebut 

 

Demikian, atas kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

 

Gresik, 23 Juli 2012 

 

 

Iffah Nihayati 
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Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama / Inisial  : 

Kelas    : 

Jenis Kelamin  :  

Tempat Tinggal : 

 

Menyatakan bahwa  : 

1. Bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan mahasiswa psikologi 

Universitas muhammadiyah Gresik 

2. Mengizinkan data yang diperoleh dari angket yang saya isi untuk 

menggunakan sepenuhnya untuk keperluan penelitian tersebut 

 

 

Lamongan, 28 Juli 2012 

Responden 

 

 

_____________________ 
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Petunjuk pengisian Kuisioner 

 

Anda dapat memilih 1 jawaban dari beberapa alternatif jawaban dengan 

cara memberi tanda silang (x) pada kolom yang tersedia pada setiap item. Adapun 

pilihan jawaban, yakni sebagai berikut :  

1. Anda memilih SS jika anda Sangat Sesuai dengan kondisi Saudara  

2.  Anda memilih S jika anda Sesuai dengan kondisi Saudara 

3.  Anda memilih CS jika anda Cukup Sesuai dengan kondisi Saudara 

4.  Anda memilih TS jika anda Tidak Sesuai dengan kondisi Saudara 

5. Anda memilih STS jika anda Sangat Tidak Sesuai dengan kondisi Saudara 
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KUISIONER 

No. ITEM SS  S CS TS STS 

1. Saya menasehati teman saya, jika teman saya 

menyinggung perasaan saya  

     

2. Saya menegur teman ketika ada teman yang keluar 

sekolah tanpa pamit 

     

3. Saya melaporkan siswa yang keluar sekolah tanpa 

pamit agar mendapat hukuman yang setimpal 

     

4 Saya mengikuti kegiatan ektra kulikuler disekolah      

5. Saya mengikuti upacara setiap hari senin      

6. Saya selalu mengikuti kerja bakti yang diadakan 

sekolah pada saat masuk sekolah 

     

7. Saya sering terlambat dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

     

8. Saya mengikuti aturan yang dibuat untuk memperkuat 

nama baik sekolah 

     

9. Ketika ada siswa yang berkata tidak sopan maka saya 

menegurnya dengan perkata yang sopan 

     

10. Ketika ada siswa yang mengambil barang milik orang 

lain maka saya manasehati dengan kalimat yang baik 

     

11. Ketika ada rapat pergantian pengurus, saya sibuk 

berbicara dengan teman sebangku tanpa 

memperdulikan jalannya acara 

     

12. Ketika diskusi, saya cenderung mencela ide-ide yang 

dikemukakan orang lain 

     

13 Lebih baik saya menyingkirkan dari pada saya harus 

melapiaskan kemarahan kepada orang yang 

menjelekan saya 

     

14 Saya memukul teman saya, jika teman saya      
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menyinggung perasaan saya 

15 Saya memelototi teman yang tidak setuju dengan 

pendapat saya 

     

16 Saya berusaha sabar ketika merasa tersinggung atas 

suatu tindakan curang 

     

17 Saya pergi dari ruang rapat ketika pendapat saya tidak 

diterima 

     

18 Saya menghidari kegiatan ektra kulikuler disekolah      

19 Saya menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu      

20 Ketika ada siswa yang berkata tidak sopan saya juga 

membalasnya dengan perkataan yang tidak sopan pula 

     

21 Saya menegur teman saya dengan sopan ketika 

menyontek tugas sekolah 

     

22 Ketika ada siswa yang berpakaian kurang sopan maka 

saya akan menegur dengan perkataan yang sopan 

     

23 Saya menampar orang yang menjelekan saja      

24 Saya menghela nafas panjang ketika ada siswa yang 

tidak menyetujui pendapat saya 

     

25 Saya mengepalkan tangan ketika saya menahan marah      

26 Saya berteriak ketika merasa tersinggung atas suatu 

tindakan curang 

     

27 Saya menghindari upacara yang diadakan di sekolah      

28 Saya menghindar dari teman jika disuruh untuk 

mengerjakan tugas kelompok  

     

29 Saya berkerja sama dengan  kelompok saya untuk 

menyelesaikan tugas kelompok 

     

30 Saya mendukung program yang dibuat oleh organisasi      

31 Saya lebih baik membantu mengerjakan tugas      
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kelompok lain dari pada kelompok saya sendiri karena 

bukan teman baik saya 

32 Saya marah jika ada teman yang menyontek tugas 

sekolah 

     

33 Saya memarahi dengan keras ketika melihat siswa 

mengambil barang milik orang lain 

     

34 Saya melaporkan teman yang melanggar agar medapat 

hukuman keras 

     

35 Saya memberi kritik dengan perkataan yang sopan 

kepada pihak lain 

     

36 Saya mencubit teman saya  ketika orang lain membuat 

saya marah 

     

37 Saya hanya menggumam ketika ada teman yang 

mencela saya 

     

38 Saya mencoret-coret kertas ketika pendapat saya tidak 

diterima dalam rapat 

     

39 Saya mengabaikan aturan yang dibuat untuk 

memperkuat nama baik sekolah 

     

40 Saya mengabaikan program yang dibuat oleh 

organisasi 

     

41 Saya selalu membantu teman saat ada tugas kelompok 

dari guru 

     

42 Saya mengajukan pendapat saat ada rapat per kelas 

dikelas sesuai tema 

     

43 Saya memberi saran yang positif kepada teman yang 

berencana melanggar peratuan 

     

44 Saya memberi kritik secara tajam sehingga ada pihak 

yang tersakiti 

     

45 Saya membicarakan kejelekan orang yang mencela 

saya kepada orang lain 
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46 Saya menghindari kerja bakti yang diadakan sekolah      

47 Saya suka mengambil barang milik orang lain      

48 Saya mengajukan suatu gagasan tanpa menyalahkan 

usulan orang lain 

     

    

 

 


