KUISIONER PENELITIAN

I. Kuisioner Data Demografi
Petunjuk pengisian : Isilah data di bawah ini dengan tepat dan benar. Berilah
tanda chek list/ contreng (√) pada pilihan jawaban yang tersedia.
1. Usia

:

Tahun.

2. Jenis kelamin

:  Pria

 Wanita

3. Agama

:  Islam

 Buddha

 Kristen

 Hindu

 Lain-lain, sebutkan ………..
4. Suku bangsa

:  Jawa
 Batak

 Melayu
 Aceh

 Lain-lain sebutkan…………
5. Pendidikan

:

kelas:

6. Penghasilan Orang tua :
 < 1.200.000,00
 > 1.200.000,00
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II. Kuisioner Konsep Diri
Petunjuk pengisian : Berilah tanda chek list/ contreng (√) pada kolom pilihan
yang tersedia sesuai dengan situasi dan kondisi yang pernah anda alami.

No

Pertanyaan

Tidak

Kadang Sering Selalu

pernah
1

2

3

4

GAMBARAN DIRI
1.

Saya tidak suka dengan perubahan yang
ada

pada

bentuk

bahu

saya

yang

meninggi.
2.

Saya memiliki bentuk tubuh yang bagus.

3.

Saya merasa terjadi perubahan pada
bentuk tubuh saya.

4.

Kebanyakan

teman

saya

memiliki

penampilan yang lebih menarik dari saya.
5.

Saya menyukai semua bagian tubuh saya.

IDEAL DIRI
6.

Saya berharap penyakit saya bisa sembuh.

7.

Saya ingin dapat bermain dan melakukan
kegiatan sama dengan anak yang lainnya.

8.

Saya ingin bebas melakukan kegiatan
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sekolah dan bermain walaupun saya
menderita asma.
9.

Saya berharap rasa sesak pada waktu
bernapas hilang.

10. Saya ingin melakukan semua kegiatan
tanpa larangan orang tua saya.

HARGA DIRI
11. Saya malu jika berbicara terengah- engah
dengan teman saya.
12. Teman-

teman

saya

menyukai

saya

walaupun saya menderita asma.
13. Saya

mampu

mengikuti

pelajaran

disekolah walaupun saya menderita asma.
14. Saya tidak mempunyai teman sejak saya
menderita asma.
15. Sejak

menderita

saya

tidak

mampu

mengikuti pelajaran karena asma saya
yang sering kambuh.

PERAN
16. Sejak menderita asma saya tidak dapat
menyelesaikan

pekerjaan

atau

tugas

sekolah saya dengan baik
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17. Saya tidak dapat membantu orang tua
mengerjakan pekerjaan rumah tangga
seperti: menyapu, cuci piring karena tidak
bisa capek.
18. Saya merasa merepotkan orang tua saya.
19. Sejak menderita asma, prestasi sekolah
saya menurun.
20. Walaupun saya menderita asma, saya
masih dapat bermain dan beraktifitas di
sekolah dan di rumah.

IDENTITAS DIRI
21. Saya menyesal dilahirkan ke dunia karena
penyakit ini.
22. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang
saya senangi.
23. Sejak

menderita

asma

saya

merasa

kesepian (tidak punya teman).
24. Saya bangga dengan diri saya walaupun
mengalami sakit.
25. Informasi tentang asma saya dapat dari
dokter, orang tua dan buku membuat saya
dapat menerima perubahan yang terjadi
karena penyakit ini.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Friska Elida M. Sitanggang

Tempat/ tanggal lahir : Medan/ 18 Mei 1985
Jenis Kelamin

: Wanita

Agama

: Kristen Katolik

Alamat

: Jl.Darmais III no.32 KCVRI Medan Estate

Riwayat Pendidikan
1. SD Neg. 064037 Medan
2. SMP Budi Murni IV Medan
3. SMU St.Maria Medan
4. Akademi Keperawatan Imelda Medan
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