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Yth. Responden 

Di  

tempat 

 

 

Dengan hormat 

Saya adalah mahasiswa Magister Sains Psikologi Universitas Airlangga. Bersama ini saya 

mohon kesediaan Anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul 

“Hubungan Antara  Dukungan Sosial dan Regulasi Emosi dengan Resiliensi Keluarga Penderita 

Skizofrenia” 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengembangkan konsep Resiliensi Keluarga, yaitu 

kemampuan keluarga untuk melenting atau bangkit kembali setelah adanya kejadian musibah 

atau suatu situasi krisis, dalam hal ini krisis yang disebabkan karena adanya anggota keluarga 

yang mengalami sakit kronis yaitu skizofrenia. Informasi yang Anda berikan akan sangat 

berguna untuk memahami bagaimana suatu keluarga mampu mengatasi suatu situasi sulit karena 

perubahan yang terjadi. 

 

Pengisian kuesioner ini adalah dengan memberikan tanda (X) pada kolom sesuai dengan 

pernyataan yang diberikan. Tidak ada jawaban yang benar, dan semua jawaban adalah sesuai 

dengan perasaan masing-masing orang. Selain itu saya juga meminta Anda memberikan 

beberapa data terkait kehidupan sehari-hari yang tertulis dalam Kuesioner Demografis. Anda 

tidak perlu khawatir karena identitas nama dan alamat  akan dirahasiakan atau boleh untuk tidak 

dituliskan dalam kuesioner.  

 

Apabila Anda tidak menyetujui cara ini, maka Anda boleh memilih untuk tidak berpartisipasi 

dalam penelitian ini sama sekali.  Untuk itu tidak akan ada sanksi apa pun.  

Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda.  

 

Hormat saya, 

 

Daisy Prawitasari 
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KUESIONER DEMOGRAFIS 

 

 

Mohon Anda mengisi data-data di bawah ini 

 

1. Usia Anda ……… tahun 

2. Jenis Kelamin Anda ………………..Laki-laki / Perempuan) 

3. Status perkawinan Anda 

o Menikah 

o Tidak menikah (Janda/Duda) 

4. Identitas etnik Anda……………… 

o Jawa Timur/ 

o Jawa Tengah/ 

o Sunda 

o Sumatra 

o Keturunan Tionghoa 

o Lainnya (sebutkan) 

 

5. Tingkat pendidikan Anda…………..     SD/SMP/SMA/D-1/D-3/S-1/S-2 

6. Status pekerjaan Anda saat ini ……. Tidak bekerja/Bekerja Paruh Waktu/Bekerja Penuh/ 

Lainnya (Sebutkan…………………………….) 

7. Penghasilan Anda per bulan kurang lebih 

Rp.……………………………………………………… 
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PERNYATAAN MENGENAI DUKUNGAN SOSIAL 

 

Mohon tandai kolom di bawah ini sesuai dengan pernyataan, menurut persepsi Anda. 

SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N = Netral TS=Tidak Setuju. STS=Sangat TIdak Setuju 

 

 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Ketika saya dalam situasi gawat, selalu ada yang mau 

membantu saya, meskipun saya tidak kenal orang tsb 

dengan baik  

     

2 Saya merasa bahagia bila bisa meluangkan waktu dan 

tenaga untuk membantu keluarga saya 

     

3 Hal-hal yang saya lakukan untuk keluarga, maupun yang 

mereka lakukan untuk saya , membuat saya merasa 

menjadi bagian yang penting dalam keluarga saya 

     

4 Orang-orang di sekitar saya tahu bahwa mereka bisa 

mendapatkan bantuan dari  lingkungan sekitar  kalau 

mereka dalam kesulitan 

     

5 Saya memiliki teman-teman yang menghargai saya       

6 Dalam lingkungan, orang-orang bisa saling bergantung 

satu sama lain 

     

7 Anggota keluarga saya jarang mendengarkan 

permasalahan saya atau hal-hal yang menjadi perhatian 

saya.  

     

8 Teman/kolega di lingkungan saya adalah bagian dari 

kehidupan saya sehari-hari 

     

9 Kadang-kadang salah satu anggota keluarga saya 

melakukan sesuatu hal yang membuat lainnya 

sedih/merasa tidak nyaman 

     

10 Saya harus berhati-hati terhadap teman saya, karena saya 

merasa kadang-kadang mereka tidak tulus dan 

memanfaatkan saya 

     

11 Hidup di lingkungan saya sekarang membuat saya 

merasa aman 

     

12 Anggota keluarga saya berusaha menunjukkan kasih 

sayangnya kepada saya 

     

13 Di lingkungan saya, orang-orang tidak terlalu akrab satu 

sama lain  

     

14 Lingkungan saya bukan lingkungan yang ramah       

15 Bagi teman-teman saya, saya adalah orang yang penting. 

Demikian juga mereka bagi saya 

     

16 Saya memiliki teman-teman dekat diluar keluarga saya, 

yang saya tahu bahwa mereka member perhatian dan 

menyayangi saya 
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17 Anggota keluarga saya tidak memahami saya sepenuh 

hati 

     

 

PERNYATAAN MENGENAI REGULASI EMOSI 

 

Pernyataan ini adalah dalam konteks anggota keluarga yang mengalami skizofrenia, 

Mohon ditandai dengan . SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N=Netral, TS=Tidak Setuju. 

STS=Sangat TIdak Setuju 

 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya merasa saya yang patut disalahkan untuk semua 

kejadian ini 

     

2 Saya merasa sayalah yang harus bertanggung jawab atas 

semua yang telah terjadi 

     

3 Saya memikirkan tentang kesalahan-kesalahan yang 

telah saya buat dalam masalah ini 

     

4 Saya pikir, penyebab dari segala yang telah terjadi 

adalah dari dalam diri saya sendiri 

     

5 Saya pikir saya harus menerima apa yang telah terjadi      

6 Saya pikir saya harus menerima situasi ini       

7 Saya pikir saya tidak dapat mengubah apa pun tentang 

itu semua 

     

8 Saya pikir saya harus belajar untuk hidup dengan 

pengalaman ini 

     

9 Saya seringkali memikirkan perasaan saya tentang apa 

yang sudah saya alami 

     

10 Saya terus menerus berpikir dan merasakan tentang apa 

yang telah saya alami 

     

11 Saya ingin memahami kenapa saya berpikir seperti ini 

tentang apa yang telah saya alami 

     

12 Saya tenggelam dalam perasaan yang dibangkitkan oleh 

suatu situasi  

     

13 Saya berpikir tentang hal-hal yang lebih menyenangkan 

dibanding apa yang telah saya alami 

     

14 Saya berpikir tentang hal-hal menyenangkan yang tidak 

ada kaitannya dengan pengalaman 

     

15 Saya memikirkan sesuatu yang menyenangkan daripada 

memikirkan tentang apa yang terjadi 

     

16 Saya memikirkan tentang pengalaman yang 

menyenangkan 

     

17 Saya berpikir tentang apa yang terbaik yang bisa saya 

lakukan 

     

18 Saya berpikir tentang bagaimana saya bisa mengelola 

situasi ini sebaik-baiknya 

     

19 Saya berpikir tentang bagaimana saya bisa mengubah 

situasi ini  
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20 Saya berpikir tentang rencana terbaik yagn bisa saya 

lakukan 

     

21 Saya berpikir saya dapat mempelajari sesuatu 

berdasarkan situasi ini 

     

22 Saya berpikir saya bisa menjadi orang yang lebih kuat 

setelah apa yang terjadi 

     

23 Saya berpikir, situasi ini memiliki sisi yang positif      

24 Saya mencari sisi positif dari apa yang telah saya alami      

25 Saya pikir situasi ini bisa menjadi lebih buruk      

26 Saya pikir orang-orang lain juga pernah melalui suatu 

kejadian yang mungkin lebih buruk 

     

27 Saya pikir kejadian yang menimpa saya tidak terlalu 

buruk, kalau dibandingkan dengan hal lain 

     

28 Saya berkata pada diri saya sendiri, ada banyak kejadian 

yang lebih buruk lagi di kehidupan ini 

     

29 Saya seringkali berpikir bahwa apa yang telah saya 

alami ini lebih buruk daripada yang telah dialami orang 

lain. 

     

30 Saya terus menerus berpikir betapa menyengsarakan 

kejadian yang telah saya alami ini 

     

31 Saya seringkali berpikir bahwa apa yang telah saya 

alami ini adalah kejadian terburuk yang pernah terjadi 

pada seseorang 

     

32 Saya terus menerus berpikir betapa buruknya situasi ini      

33 Saya pikir, hal ini terjadi karena kesalahan orang lain      

34 Saya pikir, ada orang lain harus bertanggung jawab 

terhadap apa yang telah terjadi 

     

35 Saya berpikir tentang kesalahan yang telah dilakukan 

orang lain dalam masalah ini 

     

36 Saya rasa, pada dasarnya penyebab dari semua ini adalah 

kerena orang lain 
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PERNYATAAN MENGENAI RESILIENSI KELUARGA 

 

Pernyataan ini adalah dalam konteks keluarga inti, Mohon ditandai  sesuai dengan 

peraaan Anda :. SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N=Netral, TS=Tidak Setuju. STS=Sangat 

TIdak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Setiap keluarga pasti memiliki masalah     

2 Semua kejadian yang dialami suatu keluarga itu memiliki hikmah 

tersendiri 

    

3 Struktur keluarga kami sangat fleksibel dan bisa mengatasi 

kejadian yang tidak diharapkan 

    

4 Teman-teman kami  merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari     

5 Teman-teman kami menghargai kami dengan tulus      

6 Aturan dalam keluarga kami tidak terlalu kaku     

7 Peran dalam keluarga kami bisa berubah sesuai dengan 

kebutuhan keluarga saat ini 

    

8 Hal-hal yang kami lakukan satu sama lain membuat kami merasa 

sebagai bagian dari keluarga 

    

9 Kami menganggap kejadian musibah adalah suatu bagian dari 

kehidupan yang harus dijalani 

    

10 Kami menerima suatu masalah yang datang dengan tidak 

diharapkan 

    

11 Kami semua saling memberikan masukan dalam pengambilan 

keputusan keluarga 

    

12 Dalam keluarga, kami mampu mengatasi suatu perasaan 

menyakitkan atau menyedihkan dan dapat memahaminya dengan 

baik 

    

13 Kami dapat beradaptasi dengan tuntutan yang harus dipenuhi 

sebagai satu keluarga 

    

14 Kami berhati-hati terhadap apa yang kami lakukan untuk teman-

teman 

    

15 Kami berhati-hati terhadap apa yang dikatakan satu sama lain     

16 Dalam keluarga, kami selalu terbuka terhadap hal-hal baru     

17 Setiap anggota keluarga kami saling memahami satu sama lain     

18 Kami tidak ragu-ragu meminta pertolongan tetangga     

19 Keluarga kami adalah bagian dari komunitas keagamaan 

(perkumpulan di masjid atau gereja) 

    

20 Kami yakin orang-orang lain ingin memanfaatkan keluarga kami     

` 
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No Pernyataan S

S 

S T

S 

ST

S 

21 Saya yakin keluarga kami bisa mengatasi permasalahan yang 

dihadapi 

    

22 Kalau kami tidak memahami satu sama lain, kami dapat 

langsung bertanya untuk klarifikasi 

    

23 Dalam keluarga,kami bisa saling jujur dan  langsung 

menyatakan pendapat dan pikiran kami 

    

24 Dalam keluarga, kami bisa menunjukkan ekspresi kemarahan 

tanpa menyinggung anggota keluarga yang lain 

    

25 Ketika suatu masalah datang, kami bisa berkompromi     

26 Keluarga kami bisa menerima suatu kehilangan      

27 Keluarga kami bisa mempercayai / bergantung pada orang-

orang di lingkungan 

    

28 Keluarga kami bisa mengatasi sebagian besar permasalahan 

yang muncul 

    

29 Ketika masalah datang bertubi-tubi, keluarga kami tetap bisa 

mengatasinya 

    

30 Dalam keluarga kami bisa saling mengomentari satu sama lain 

tanpa khawatir salah satu tersinggung  

    

31 Keluarga kami dapat bekerjasama mengatasi suatu 

permasalahan 

    

32 Dalam keluarga, kami selalu saling menanyakan terlebih 

dahulu terkait dengan keputusan yang harus diambil 

    

33 Kami merasa puas dengan keputusan yang sudah kami buat, 

apa pun konsekuensinya 

    

34 Kami melakukan pekerjaan sukarela di lingkungan kami     

35 Anggota keluarga kami bebas mengekspresikan pendapat 

masing2 

    

36 Orang-orang di sekitar kami akan bersedia membantu kapan 

pun dibutuhkan 

    

37 Lingkungan tempat kami tinggal adalah lingkungan yang aman     

38 Anggota keluarga kami saling acuh satu sama lain     

39 Keluarga kami dapat bersatu untuk menghadapi permasalahan     

40 Kalau ada yang berkomentar tentang keluarga kami, kami bisa 

marah 
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No Pernyataan SS S TS STS 

41 Keluarga kami memiliki sahabat2 dekat     

42 Kami meyakini ada kekuatan Tuhan di balik semua ini     

43 Keluarga kami memiliki kekuatan untuk menyelesaikan 

masalah kami 

    

44 Kami yakin, lingkungan sekitar akan membantu kami ketika 

kami menghadapi suatu permasalahan 

    

45 Anggota keluarga kami saling menyimpan permasalahannya 

sendiri-sendiri 

    

46 Teman-teman kami menganggap kami adalah hal yang 

penting 

    

47 Setiap kesalahan yang dilakukan anggota keluarga kami, 

membuat kami dapat memetik pelajaran darinya 

    

48 Anggota keluarga kami selalu menyatakan maksudnya 

dengan tegas 

    

49 Anggota keluarga kami selalu meluangkan waktu untuk 

melakukan kegiatan bersama 

    

50 Kami berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan     

51 Keluarga kami dan tetangga saling berkirim hadiah      

52 Kami mencari nasihat dari tokoh agama     

53 Keluarga kami jarang mengutarakan permasalahannya 

masing-masing 

    

54 Dalam keluarga kami ada pembagian tugas dan tanggung 

jawab 

    

55 Keluarga kami saling menunjukkan kasih sayang dan 

perhatian pada setiap anggota keluarganya 

    

56 Lingkungan kami adalah tempat yang aman untuk ditinggali     

57 Kami merasa, kami seharusnya tidak terlalu terlibat dengan 

orang-orang di lingkungan sekitar. 

    

58 Dalam mengatasi suatu permasalahan, kita mencoba cara-

cara yang baru 

    

59 Kami berusaha agar anggota keluarga kami tidak ada yang 

sakit atau terluka persaannya 

    

60 Kami memahami cara komunikasi masing-masing individu 

dalam keluarga kami.  
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