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LAMPIRAN
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LAMPIRAN A : SKALA PENELITIAN

A-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus

A-2 Skala Konsep Diri
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A-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus
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Identitas

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Sejak Kapan Terkena Diabetes Mellitus :

Kadar Gula Darah :

PETUNJUK MENGERJAKAN

1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengen teliti, kemudian jawablah 

pernyataan ini sesuai dengan keadaan diri anda sebenarnya.

2. Pernyataan ini bukanlah suatu tes, semua jawaban adalah BENAR apabila 

dijawab sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda, dengan memberikan 

tanda (X) pada jawaban:

SS : Apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda

S : Apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda

KS : Apabila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan diri anda

TS : Apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda

4. Jika anda merasa jawaban yang anda berikan salah dan anda ingin 

menggantinya dengan jawaban lain, maka anda dapat langsung memberikan 

tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan anda yang salah kemudian pilihlah 

jawaban baru.

Contoh:

Saya mudah marah SS S KS TS

5. Bila sudah selesai mengerjakan, periksalah kembali jawaban anda dengan teliti 

supaya tidak ada pernyataan yang terlewatkan

6. Kerahasiaan jawaban anda dalam memilih pernyataan-pernyataan berikut ini 

terjamin.

TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN
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SKALA 1

Nomor :

Tanggal Pengisian :

No Pernyataan
SS S KS TS
1 2 3 4

1. Saya merasa mudah gelisah sejak mengidap 
penyakit diabetes mellitus

2. Saya tetap merasa bugar walau mengidap 
diabetes mellitus

3. saya merasa tenang-tenang saja walau 
mengidap penyakit diabetes mellitus

4. Saya mudah merasa lelah sejak mengidap 
diabetes mellitus

5. Saya khawatir penyakit saya tidak akan 
sembuh lagi

6. Saya dapat berkonsentrasi dengan baik 
walau mengidap penyakit diabetes mellitus

7. saya yakin kalau suatu saat saya akan 
sembuh

8. Saya merasa sering pusing sejak mengidap 
penyakit diabetes mellitus

9. saya menjadi lesu dalam menjalani rutinitas 
hidup sejak terkena penyakit diabetes 
mellitus

10. Saya masih dapat tidur dengan teratur 
walau sedang banyak masalah

11. saya merasa bersemangat dalam menjalani 
aktivitas harian walau sudah divonis 
mengidap diabetes mellitus

12. Saya tidak dapat tidur dengan nyenyak 
sejak terkena penyakit diabetes mellitus

13. saya sering melamun ketika bekerja atau 
beraktivitas sejak mengidap diabetes 
mellitus

14. Saya tetap beraktivitas dengan normal 
meski saya disarankan untuk banyak 
beristirahat

15. Bila saya pusing itu bukan semata dampak 
dari penyakit diabetes mellitus
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No Pernyataan
SS S KS TS
1 2 3 4

16. Tubuh saya mudah terasa linu-linu sejak 
mengidap diabetes mellitus

17. penyakit diabetes mellitus membuat saya 
merasa minder dan rendah diri di depan 
orang lain

18. Saya dapat tetap tenang ketika hendak 
berobat atau pergi ke dokter

19. saya merasa percaya diri di depan orang 
lain walau mengidap penyakit diabetes 
mellitus

20. Saya merasa berdebar-debar dan 
berkeringat bila hendak berobat atau pergi 
ke dokter

21. saya was-was penyakit ini akan 
mempengaruhi hasil kinerja saya

22. saya merasa tetap dapat bekerja dengan 
baik sejak terkena diabetes mellitus

23. saya menjadi mudah marah tanpa sebab 
sejak terkena diabetes mellitus

24. saya tetap tenang dan tabah sejak mengidap 
diabetes mellitus

25. saya takut untuk makan banyak sejak saya 
mengidap penyakit diabetes mellitus

26. saya tetap makan seperti biasanya walau 
saya mengidap diabetes mellitus

27. saya takut memikirkan komplikasi dari 
penyakit saya

28. saya menganggap penyakit yang saya derita 
sebagai motivasi untuk hidup lebih baik

29. saya memilih menghindar atau 
mengalihkan pembicaraan bila ada yang 
menanyakan tentang penyakit saya

30. saya suka bila ada yang menanyakan 
kondisi kesehatan saya
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A-2 Skala Konsep Diri
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SKALA 2

Nomor :

Tanggal Pengisian :

No. Pernyataan
SS S KS TS
1 2 3 4

1. Saya sabar dalam menghadapi suatu 
masalah

2. Saya merasa malu dengan diri saya 
sekarang

3. Saya percaya kalau penyakit yang saya 
derita tidak mempengaruhi aktivitas 
sehari-hari saya

4. Saya merasa cemas dengan penampilan 
saya

5. Saya tertarik untuk mengikuti aktivitas 
olahraga

6. Saya cenderung cuek dengan orang-
orang di sekitarku

7. Saya merasa dapat diandalkan oleh 
teman-teman saya

8. Saya merasa kurang semangat bila 
mengikuti rapat atau pertemuan warga

9. Saya mempunyai keluarga yang selalu 
membantu saya bila sedang mengalami 
kesulitan

10. saya merasa kurang mampu 
mengendalikan emosi bila ada masalah

11. Saya merasa bangga dengan kemampuan 
yang saya miliki

12. Saya khawatir penyakit yang saya derita 
dapat mengganggu aktivitas saya

13. Saya berpenampilan rapi bila sedang 
bekerja atau beraktivitas

14. Saya belum tertarik untuk mengikuti 
aktivitas olahraga

15. Saya orang yang ramah dan suka 
menyapa orang di sekitarku

16. Saya merasa kurang dipercaya oleh 
teman-teman saya
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No Pernyataan
SS S KS TS
1 2 3 4

17. Saya senang mengikuti kegiatan di 
lingkungan tempat tinggal

18. Saya suka menghadapi masalah saya 
sendiri tanpa meminta bantuan anggota 
keluarga saya

19. Saya senang dan bahagia dengan 
kehidupan saya sekarang

20. Saya hanya diam bila ada yang berkata 
buruk tentang saya

21. Saya merasa percaya diri bila berbicara 
dengan orang lain

22. saya merasa terlalu kurus atau terlalu 
gemuk

23. Saya menjaga apa yang saya makan

24. Saya merasa capek dan mudah lelah 
dalam menjalani rutinitas hidup

25. Saya suka mengobrol atau sekedar 
berkumpul bersama teman-teman

26. Pendapat saya kurang didengarkan dalam 
rapat atau pertemuan warga

27. Interaksi dalam keluarga penting dalam 
hidup saya

28. saya merasa sedih dengan kondisi saya 
sekarang

29. Saya marah bila ada yang menjelek-
jelekkan saya

30. Saya merasa minder bila berhadapan 
dengan orang lain

31. Saya merasa bentuk badan saya ideal
32. Saya makan apapun yang saya suka dan 

enak
33. Saya bersemangat dalam bekerja dan 

menjalani rutinitas hidup
34. Bila senggang saya memilih 

menghabiskan waktu di rumah saja
35. Orang-orang suka meminta petunjuk dan 

nasihat dari saya
36. Saya lebih mengutamakan perkerjaan 

daripada keluarga
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LAMPIRAN B

TABULASI SKOR PENELITIAN

B-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus

B-2 Skala Konsep Diri
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B-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus
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B-2 Skala Konsep Diri
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LAMPIRAN C

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

C-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus

C-2 Skala Konsep Diri
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C-1 Skala Kecemasan pada Penderita 

Diabetes Mellitus
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C-2 Skala Konsep Diri
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LAMPIRAN D

UJI ASUMSI

D-1 Uji Normalitas

D-2 Uji Linieritas
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D-1 Uji Normalitas
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D-2 Uji Linieritas
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LAMPIRAN E

UJI HIPOTESIS
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LAMPIRAN F KORELASI

ANTAR VARIABEL

F-1 Tabulasi Skor Skala Aspek Psikis, Fisik, dan Sosial

F-2 Uji Normalitas Aspek Psikis, Fisik, dan Sosial

F-3 Uji Linieritas Aspek Psikis, Fisik, dan Sosial

F-4 Uji Hipotesis Korelasi Antara Aspek Psikis, Fisik, dan 

Sosial dengan Kecemasan pada Penderita Diabetes 

Mellitus

F-5 Uji Hipotesis Korelasi Antara Umur dengan 

Kecemasan pada Penderita Diabetes Mellitus dan Konsep 

Diri
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F-1 Tabulasi Skor Skala Aspek Psikis, Fisik, 

dan Sosial
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F-2 Uji Normalitas Aspek Psikis, Fisik, dan 

Sosial
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F-3 Uji Linieritas Aspek Psikis, Fisik, dan 

Sosial
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F-4 Uji Korelasi Antara Aspek Psikis, Fisik, 

dan Sosial dengan Kecemasan pada 

Penderita Diabetes Mellitus
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F-5 Uji Korelasi Antara Umur dengan 

Kecemasan pada Penderita Diabetes Mellitus 

dan Konsep Diri
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LAMPIRAN G

SURAT-SURAT PENELITIAN

G-1 Surat Ijin Penelitian

G-2 Surat Keterangan Penelitian
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G-1 SURAT IJIN PENELITIAN
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G-2 SURAT KETERANGAN

PENELITIAN
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G-3 SURAT PERNYATAAN 

KEASLIAN SKRIPSI


