
 
 

Lampiran 1 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Irchama Budi Darmawan 

NIM : P07120114017 

Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta Program Studi D-III Keperawatan yang akan melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Sikap Orang Tua tentang Pencegahan Kekerasan 

Seksual pada Anak Usia Prasekolah di Dusun Pringwulung Condongcatur Sleman 

Yogyakarta” untuk memenuhi ketentuan melakukan kegiatan penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah sebagai persyaratan mencapai derajat Diploma III Keperawatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap orang tua 

tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah di Dusun 

Pringwulung Condongcatur Sleman Yogyakarta. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Saudara untuk 

menjadi responden penelitian dengan memberikan jawaban secara jujur dan tulus 

atas pernyataan–pernyataan dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh 

akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Sebagai bukti ketersediaan Saudara menjadi responden dalam penelitian ini, 

saya mohon ketersediaan Saudara untuk mengisi dan menandatangani lembar 

persetujuan yang telah dipersiapkan. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi 

Saudara saya ucapkan terimakasih. 

 

Yogyakarta,        2017 

 

 

Peneliti  



 
 

Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ………………………………………………………………………… 

Umur : ………………………………………………………………………… 

Menerangkan bahwa saya adalah orang tua dari anak usia prasekolah di Dusun 

Pringwulung Condongcatur Sleman Yogyakarta. Saya bersedia menjadi 

responden dan memberikan data yang benar dalam penelitian yang akan dilakukan 

oleh Irchama Budi Darmawan mahasiswa D-III Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta yang berjudul “Gambaran Sikap Orang Tua tentang 

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Prasekolah di Pringwulung 

Condongcatur Sleman Yogyakarta”. 

 

Yogyakarta, _____________2017 

      Yang membuat persetujuan 

 

 

            (            )  

       TTD & Nama Terang 

 

  



 
 

Lampiran 3 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI ASISTEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Irchama Budi Darmawan 

NIM : P07120114017 

Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta Program Studi D-III Keperawatan yang akan melaksanakan penelitian 

dengan judul “Gambaran Sikap Orang Tua tentang Pencegahan Kekerasan 

Seksual pada Anak Usia Prasekolah di Dusun Pringwulung Condongcatur Sleman 

Yogyakarta” untuk memenuhi ketentuan melakukan kegiatan penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah sebagai persyaratan mencapai derajat Diploma III Keperawatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap orang tua 

tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia pra sekolah di Dusun 

Pringwulung Condongcatur Sleman Yogyakarta. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Saudara untuk 

menjadi asisten penelitian dengan membantu saya selama proses penelitian. 

Sebagai bukti ketersediaan Saudara menjadi asisten dalam penelitian ini, 

saya mohon ketersediaan Saudara untuk mengisi dan menandatangani lembar 

persetujuan yang telah dipersiapkan. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi 

Saudara saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Yogyakarta,   2017 

 

 

 Peneliti 



 
 

Lampiran 4 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI ASISTEN PENELITIAN 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ………………………………………………………………………… 

Alamat : ………………………………………………………………………… 

Menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah 

mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Irchama Budi Darmawan 

mahasiswa D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan judul 

“Gambaran Sikap Orang Tua Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak 

Usia Prasekolah di Dusun Pringwulung Condongcatur Sleman Yogyakarta”. 

 Saya memutuskan untuk setuju ikut berpartisipasi dan membantu mencari 

responden pada penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila selama 

penelitian ini saya meninginginkan mengundurkan diri, maka saya dapat 

mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun. 

 

 

Yogyakarta, _____________2017 

Peneliti      Yang membuat persetujuan 

 

 

___________________         ___________________ 

 

 



 
 

Lampiran 5         

Kode: 

(Diisi oleh peneliti) 

KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN SIKAP ORANG TUA TENTANG PENCEGAHAN 

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 

A. Data Umum  

Petunjuk pengisian : Isilah titik-titik sesuai idetitas orang tua, kemudian beri 

tanda centang (√) pada tempat yang tersedia. 

1. Identitas Responden 

a. Nama (boleh inisial) : …………………………. 

b. Umur   : …………………………. 

c. Pendidikan Terakhir  

Tidak sekolah   SD/Sederajat  SLTP/Sederajat  

SLTA/Sederajat Perguruan Tinggi  

d. Pekerjaan    

PNS   Pegawai Swasta  Wiraswasta   

 Petani   Ibu Rumah Tangga  

 Lainnya ……………… (sebutkan) 

e. Pendapatan (tiap bulan) 

< Rp 1.500.000 

Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 

Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 

> Rp 3.500.000 

f. Hubungan dengan anak: 

Ibu kandung  Ibu tiri   Ibu angkat 

g. Pernah mendapat informasi tentang kekerasan seksual pada anak: 

Ya   Tidak 



 
 

h. Sumber informasi: 

Televisi  Internet  Koran 

Tenaga Kesehatan   

Lainnya……………….(sebutkan) 

i. Suku 

Jawa   

Ambon 

 Bali    

Lainnya………………. (Sebutkan) 

  



 
 

B. Kuesioner Sikap Orang Tua tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada 

Anak Usia Prasekolah 

Petunjuk pengisian:  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau 

pandangan Bapak/Ibu tentang pernyataan di bawah ini dengan memberikan 

tanda (√) pada kolom yang tersedia.  

 

No.  Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

Kognitif 

1.  Membicarakan seputar seks (organ reproduksi) dengan 

anak merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. 

  

2. Mengenalkan bagian intim tubuh anak dengan julukan 

seperti “burung, apem” merupakan hal yang benar 

  

3. Kekerasan seksual pada anak hanya akan terjadi pada 

anak perempuan 

  

4. Anak usia 3-5 tahun dapat berpotensi menjadi korban 

kekerasan seksual 

  

5. Kesakitan, pendarahan, lecet di sekitar kemaluan dan 

pelebaran dubur merupakan tanda dan gejala yang terjadi 

karena kekerasan seksual  

  

6. Orang terdekat anak tidak akan menjadi pelaku 

kekerasan seksual pada anak 

  

7. Rahasia baik/buruk yang disimpan anak harus diutarakan 

kepada saya 

  

8. Saya sependapat dengan aturan dalam agama, bahwa 

tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuka 

walaupun masih anak-anak 

  

9. Anak bisa menggunakan gadget/ponsel berarti anak 

dapat mengikuti perkembangan jaman 

  



 
 

Afektif 

10. Saya merasa tenang jika anak saya mengetahui tentang 

seks (organ reproduksi) dengan sendirinya 

  

11. Saya khawatir jika anak saya mengetahui nama bagian 

intim tubuhnya yang sebenarnya (vagina/penis) 

  

12. Saya tidak khawatir jika ada orang lain yang 

memberikan hadiah dan memperlakukan anak saya 

secara berlebihan karena akan ada maksud tertentu 

  

13. Jika anak saya laki-laki, saya tidak perlu khawatir karena 

tidak akan menjadi korban kekerasan seksual 

  

14. Saya khawatir jika ada perubahan kondisi fisik anak 

seperti kesakitan, pendarahan, lecet disekitar kemaluan 

dan pelebaran dubur karena menunjukkan tanda akibat 

kekerasan seksual 

  

15. Saya tidak perlu khawatir jika anak bermain dengan 

orang dewasa atau anak laki-laki lain ataupun masih 

keluarga karena akan dilindungi 

  

16. Saya khawatir jika anak saya menyimpan rahasia apapun 

dari saya 

  

17. Saya khawatir jika anak memakai pakaian yang terbuka 

saat keluar rumah dapat merangsang tindakan kekerasan 

seksual 

  

18. Saya akan senang sekali jika anak menceritakan semua 

keluh kesahnya kepada saya 

  

19. Saya khawatir jika anak saya sering menonton sinetron 

remaja 

  

Konatif 

20. Saya akan mengalihkan pembicaraan jika anak saya 

bertanya tentang seks seperti : “darimana bayi berasal?” 

  



 
 

21. Saya akan mengenalkan nama bagian intim tubuh anak 

saya dengan sebutan atau julukan tertentu 

  

22. Saya akan menghimbau anak agar tidak mudah percaya 

pada orang lain saat diiming-imingi sesuatu 

  

23.  Jika anak saya laki-laki, saya tidak akan terlalu 

mengawasi karena tidak akan menjadi korban kekerasan 

seksual 

  

24. Saya akan selalu memeriksa kondisi tubuh anak saya   

25. Saya akan membiasakan anak untuk memakai pakaian 

tertutup dan sopan 

  

26. Saya akan mendengarkan dan mempercayai apapun 

ucapan, cerita dan keluh kesah anak 

  

27. Saya tidak perlu mengawasi dan membatasi anak dalam 

penggunaan gadget/ponsel 

  

28. Saya akan meluangkan waktu untuk bersama anak 

walaupun saya sibuk 

  

29. Saya akan membiarkan anak saya menonton acara tv 

seperti sinetron dan film sesukanya 

  

30. Saya akan membiasakan memisah tidur anak dengan 

orang tua atau anak saya yang lain yang berlainan jenis 

jika umur anak lebih dari 10 tahun 

  

31. Saya akan membiasakan anak untuk tidak mandi 

bersama-sama dengan orang lain 

  

32. Saya akan membiarkan anak berlarian tanpa busana 

seusai mandi 

  

 

  



 
 

Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

No.  Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

Kognitif 

1.  Membicarakan seputar seks (organ reproduksi) dengan 

anak merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. 

0 1 

2. Mengenalkan bagian intim tubuh anak dengan julukan 

seperti “burung, apem” merupakan hal yang benar 

0 1 

3. Kekerasan seksual pada anak hanya akan terjadi pada 

anak perempuan 

0 1 

4. Anak usia 3-5 tahun dapat berpotensi menjadi korban 

kekerasan seksual 

1 0 

5. Kesakitan, pendarahan, lecet di sekitar kemaluan dan 

pelebaran dubur merupakan tanda dan gejala yang terjadi 

karena kekerasan seksual  

1 0 

6. Orang terdekat anak tidak akan menjadi pelaku 

kekerasan seksual pada anak 

0 1 

7. Rahasia baik/buruk yang disimpan anak harus diutarakan 

kepada saya 

1 0 

8. Saya sependapat dengan aturan dalam agama, bahwa 

tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuka 

walaupun masih anak-anak 

1 0 

9. Anak bisa menggunakan gadget/ponsel berarti anak 

dapat mengikuti perkembangan jaman 

1 0 

Afektif 

10. Saya merasa tenang jika anak saya mengetahui tentang 

seks (organ reproduksi) dengan sendirinya 

0 1 

11. Saya khawatir jika anak saya mengetahui nama bagian 0 1 



 
 

intim tubuhnya yang sebenarnya (vagina/penis) 

12. Saya tidak khawatir jika ada orang lain yang 

memberikan hadiah dan memperlakukan anak saya 

secara berlebihan karena akan ada maksud tertentu 

0 1 

13. Jika anak saya laki-laki, saya tidak perlu khawatir karena 

tidak akan menjadi korban kekerasan seksual 

0 1 

14. Saya khawatir jika ada perubahan kondisi fisik anak 

seperti kesakitan, pendarahan, lecet disekitar kemaluan 

dan pelebaran dubur karena menunjukkan tanda akibat 

kekerasan seksual 

1 0 

15. Saya tidak perlu khawatir jika anak bermain dengan 

orang dewasa atau anak laki-laki lain ataupun masih 

keluarga karena akan dilindungi 

0 1 

16. Saya khawatir jika anak saya menyimpan rahasia apapun 

dari saya 

1 0 

17. Saya khawatir jika anak memakai pakaian yang terbuka 

saat keluar rumah dapat merangsang tindakan kekerasan 

seksual 

1 0 

18. Saya akan senang sekali jika anak menceritakan semua 

keluh kesahnya kepada saya 

1 0 

19. Saya khawatir jika anak saya sering menonton sinetron 

remaja 

1 0 

Konatif 

20. Saya akan mengalihkan pembicaraan jika anak saya 

bertanya tentang seks seperti : “darimana bayi berasal?” 

0 1 

21. Saya akan mengenalkan nama bagian intim tubuh anak 

saya dengan sebutan atau julukan tertentu 

0 1 

22. Saya akan menghimbau anak agar tidak mudah percaya 

pada orang lain saat diiming-imingi sesuatu 

1 0 

23.  Jika anak saya laki-laki, saya tidak akan terlalu 0 1 



 
 

mengawasi karena tidak akan menjadi korban kekerasan 

seksual 

24. Saya akan selalu memeriksa kondisi tubuh anak saya 1 0 

25. Saya akan membiasakan anak untuk memakai pakaian 

tertutup dan sopan 

1 0 

26. Saya akan mendengarkan dan mempercayai apapun 

ucapan, cerita dan keluh kesah anak 

1 0 

27. Saya tidak perlu mengawasi dan membatasi anak dalam 

penggunaan gadget/ponsel 

0 1 

28. Saya akan meluangkan waktu untuk bersama anak 

walaupun saya sibuk 

1 0 

29. Saya akan membiarkan anak saya menonton acara tv 

seperti sinetron dan film sesukanya 

0 1 

30. Saya akan membiasakan memisah tidur anak dengan 

orang tua atau anak saya yang lain yang berlainan jenis 

jika umur anak lebih dari 10 tahun 

0 1 

31. Saya akan membiasakan anak untuk tidak mandi 

bersama-sama dengan orang lain 

1 0 

32. Saya akan membiarkan anak berlarian tanpa busana 

seusai mandi 

0 1 

 

 

  



 
 

Lampiran 7 

ANGGARAN PENELITIAN 

 

No Kegiatan Vol Satuan Harga 

Satuan 

Total 

1. 

Penyusunan Proposal 

Penggandaan Proposal 4 paket 20.000 80.000 

Revisi Proposal 1 paket 25.000 25.000 

2. 

Pengadaan bahan habis pakai di lapangan 

Kuesioner dan alat tulis 55 paket 3.000 165.000 

Bahan Kontak  55 buah 5.000 275.000 

3. Transport Penelitian 25 kl 10.000 250.000 

4. 

ATK  

a. Kertas  2 rim 40.000 80.000 

b. Foto copy dan jilid 1 paket 100.000 100.000 

c. Tinta printer 2 Buah 50.000 100.000 

d. Keeping CD 2 Buah 10.000 20.000 

5. 
Penyusunan Laporan KTI 

Penggandaan Laporan KTI 4 paket 40.000 160.000 

Jumlah 1.255.000 

 

 



 
 

 



 
 

Lampiran 8 

JADWAL PENELITIAN 

 

No Kegiatan 

Waktu 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Penyususnan 

Proposan TA 

                                

2. Ujian 

Proposal TA 

                                

3. Revisi 

Proposal TA 

                                

4. Perijinan 

Penelitian 

                                

5. Persiapan 

Penelitian 

                                

6. Pelaksanaan 

Penelitian 

                                

7. Pengolahan 

data 

                                

8. Laporan TA                                 

9. Sidang TA                                 

10. Revisi 

Laporan TA 

Akhir 

                                



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 


