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Lampiran 1. Permohonan Menjadi Responden 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Rara Wualn Denny 

NIM : 20140320011 

Alamat  : Sidorejo Rt.06 Kasihan, Bantul 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perempuan Dalam Menghadapi Menopause 

Di Dusun III Sleman Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”. Penelitian ini tidak kan 

menimbulkan akibat bagi responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga 

dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila ibu menyetujui maka saya mohon 

kesediaannya mendtangani persetujuan ini dan menjawab pertanyaan yang saya lampirkan. Data 

yang diambil dan disajikan akan bersifat rahasia. 

Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

Yogyakarta, 10 Mei 2018 

Peneliti 

(Rara Wulan Denny) 
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Lampiran 2. Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden 

 Setelah diberi penjelasan mengenai kuesioner dan tujuan penelitian oleh peneliti, dengan ini 

menyatakan bersedi turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Perempuan Dalam 

Menghadapi Menopause Di Dusun III Sleman Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” 

mempunyai manfaat dan tidak merugikan saya. Maka saya menyatakan bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Yogyakarta, 10 Mei 2018 

Responden  

(…………………)  
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KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN 

PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI 

MENOPAUSE DI DUSUN III KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN 

 

 

No Responden : 

Nama Responden : 

Alamat   : 

Umur    :  45-50 tahun 

     55-60 tahun 

     65-70 tahun  

Pekerjaan   : 
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Sebelum ibu menjawab pernyataan dilembar berikutnya diharapkan ibu terlebih 

dahulu menjawab pernyataan dibawah ini : 

1. Apakah ibu sudah berhenti haid ? 

Ya   tidak 

 

2. Sudah berapa lama ibu berhenti haid ? 

3 bulan  6 bulan 1 tahun 

 

3. Apakah ibu merasa khawatir atau takut menghadapi menopause ? 

Ya  tidak 
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A. KECEMASAN IBU MENGHADAPI MENOPAUSE 

Petunjuk : 

 Baca dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini. 

 Pertanyaan di bawah ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi masa menopause. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ibu ketahui tentang menopause, perasaan yang 

dialami pada saat menghadapi menopause. 

 Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang ibu pilih : 

 “Ya” = Bila pernyataan sesuai dengan perasaan anda 

 “Tidak” = Bila pertanyaan tidak sesuai dengan perasaan anda 
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No  Pernyataan  Ya  Tidak  

1 Saya mearasakan banyak keringat berlebih walaupun 

tidak beraktivitas 

  

2 Rasa panas pada wajah saya akhr-akhir ini 

berepengaruh banyak pada penampilan saya 

  

3 Saya sering mudah kelelahan belakangan ini   

4 Saya sering terganggu oleh rasa pusing   

5 Saat saya berhubungan seksual dengan suami saya 

merasakan sakit pada Vagina 

  

6 Saya merasa kerutan pada kulit cukup menggangu 

penampilan saya 

  

7 Saya tetap dapat tidur dengan nyenyak   

8 Di usia saya sekarang, saya masih dapat mengingat 

sesuatu dengan baik 

  

9 Saya kurang percaya diri belakangan ini   

10 Belakangan ini saya lebih dapat meredam amarah saya   

11 Saya mengalami kesukaran untuk memusatkan 

perhatian terhadap suatu pekerjaan 

  

12 Jika sudah berhenti haid saya merasa peran saya 

sebagai istri dan ibu akan hilang 

  

13 Saya sering kali dalam keadaan tegang   

14 Saya merasa lebih rileks saat menghadapi menopause   

15 Akhir-akhir ini saya tdiak merasakan kenikmataan saat 

berhubungan intim bersama suami 

  

16 Saya tetap dapat merasakan kepuasaan seksual 

bersama suami saya 

  

17 Saya khawatir vagian saya yang terasa kering 

belakangan ini menggangu hubungan intim saya 

bersama suami 

  

18 Menopause akan menghambat aktifitas sosial saya   

19 Jika sudah berhenti haid, produktivitas saya akan 

menurun  

  

20 Menopause akan menghambat pekerjaan saya   
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B. PENGETAHUAN TERHADAP  KECEMASAN  MENOMAPUSE 

Petunjuk : 

 Baca dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini. 

 Pertanyaan di bawah ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi masa menopause. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ibu ketahui tentang menopause, perasaan yang 

dialami pada saat menghadapi menopause. 

 Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang ibu pilih : 

 “Benar” = Bila pernyataan sesuai dengan perasaan anda 

 “Salah” = Bila pertanyaan tidak sesuai dengan perasaan anda 
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No  Pertanyaan  Benar Salah 

1  Menopause merupakan tahapan dalam kehidupan 

seorang wanita ditandai berhentinya masa haid 

selama 12 bulan berturut-turut 

  

2 Usia menopause bervariasi 45-50 tahun tetapi 

sudah dimulai sejak wanita berusia 40 tahun 

  

3 Wanita yang mengalami menopause mempunyai 

tiga pola haid yaitu haid tetap, terartur dan tiba-

tiba berhenti haid menjadi jarang, haid menjadi 

tidak teratur 

  

4 Ketidakteraturan haid meningkatkan kecemasan 

bahwa daya tarik seksual dan fisiknya berkurang 

  

5 Menopause suatu masa kritis dalam hidup wanita 

karena terjadi banyak perubahan pada tubuh 

  

6 Perbuhan fisik dan psikologis merupakan 

perubahan yang timbul pada masa menopause 

  

7 Perubhan fisik yang sering terjadi pada wanita 

menopause yaitu berat badan meningkat 

  

8 Perubahan psikologis yang sering terjadi pada 

wanita menopause yaitu mudah tersinggung 

  

9 Gejala penurunan kesehatan pada wanita 

menopause ditandai dengan sakit kepala dan 

jantung berdebar-debar 

  

10 Gejala menopause paling sering dibicarakan dan 

dialami adalah arus panas sensasi yang muncul 

tiba-tiba yang kemudian dapat menjadi sangat 

panas 

  

11 Osteoporis/tulang keropos merupakan masalah 

kesehatan yang timbul pada saat menopause 

  

12 Menopause dapat menyebabkan rasa tidak 

nyaman/sakit pada persendian dan otot 

  

13 Menopause menyebabkan perempuan menjadi 

sering lupa/pikun 

  

14 Pada masa menopause nafsu makan menjadi 

bertambah sehingga berat badan juga ikut 

bertambah 

  

15 Perempuan menopause dapat menyebabkan 

tekanan darah menjadi tinggi 

  

16 Perempuan menopause menjadi sering sakit 

sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya 

sehari-hari 

  

17 Keluhan menopause dapat dicegah dengan tidak 

memakan makanan berlemak seperti : gorengan, 
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daging jeroan 

18 Buah-buahan dapat mengurangi keluhan saat 

menopause 

  

19 Keluhan saat menopause dapat dikurangi dengan 

memakan makanan seperti tahu dan tempe 

  

20 Selama menopause seharusnya perempuan tidak 

melakukan kegiatan diluar rumah 
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C. SIKAP TERHADAP KECEMASAN MENOPAUSE 

Petunjuk : 

 Baca dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini. 

 Pertanyaan di bawah ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi masa menopause. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ibu ketahui tentang menopause, perasaan yang 

dialami pada saat menghadapi menopause. 

 Berilah tanda (√) pada kolom alternatif  jawaban yang ibu pilih : 

SS = Sangat setuju 

S  = Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 
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No Pernyataan SS S TS STS 

1. Wanita yang mengalami menopause dikatakan 

mengalami gangguan jiwa 

    

2. Wanita menopause lebih cantik dibandingkan 

sebelum menopause 

    

3. Memasuki masa menopause wanita akan 

kehilangan perhatian suami dan keluarga 

    

4. Wanita menopause akan menjadi penyabar 

karena usianya lebih lanjut 

    

5. Menopause merupakan penyakit yang sangat 

menakutkan yang perlu dihindari 

    

6. Kanker payudara hanya terjadi pada wanita 

yang menopause 

    

7. Setiap wanita akan mengalami berhentinya 

haid atau menopause 

    

8. Setiap wanita akan mengalami perubahan 

setelah menopause 

    

9. Wanita menopause akan mengalami  

perubahan fisik dan psikologi akibat perubhan 

hormone 

    

10. Wanita menopause akan mengeluarkan 

keringat yang berlebihan di malam hari 

    

11. Olah raga perlu dilakukan pada wanita 

menopause untuk mencegah osteoporosis dini 

    

12. Wanita yang menopause mengalami 

kekeringan vagina sehingga timbul rasa sakit 

yang berlebihan saat melakukan seksualitas 

pada suami 

    

13. Wanita menopause mengalami penurunan 

kesehatan fungsi hormone sehingga akan 

menghadapi penurunan kesehatan 

    

14. Memasuki masa menopause kulit wanita 

menjadi kendur karena kadar lemak bawah 

kulit berkurang 

    

15. Wanita yang menjelang masa menopause 

sering mengalami emosional yang tidak 

menentu dan tidak terkontrol 

    

 

 

 

 

 



68 
 

D. DUKUNGAN KELUARGA ( SUAMI ) TERHADAP KECEMASAN MENOMAPUSE 

Petunjuk : 

 Baca dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini. 

 Pertanyaan di bawah ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi masa menopause. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ibu ketahui tentang menopause, perasaan yang 

dialami pada saat menghadapi menopause. 

 Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang ibu pilih : 

 “Ya” = Bila pernyataan sesuai dengan perasaan anda 

 “Tidak” = Bila pertanyaan tidak sesuai dengan perasaan anda 
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No  Pernyataan  Ya  Tidak  

1 Disaat saya mengalami kesedihan, suami saya 

memberi penghiburan 

  

2 Suami saya kurang pedulikan saya   

3 Saya merasa suami saya mau mendengarkan usulan 

yang saya sampaikan 

  

4 Suami saya sering mengajak saya untuk pergi berlibur 

diakhir pekan 

  

5 Suami saya sering memberikan saran yang terbaik 

untuk kesehatan saya 

  

6 Bila saya mempunyai masalah, suami enggan 

membantu mengatasinya 

  

7 Saya merasa aman bila suami bersama saya   

8 Saya merasa suami saya tidak mengiraukan keluhan-

keluhan saya 

  

9 Suami saya mau menerma saya apa adanya   

10 Dengan perubahan tubuh saya, saya merasa suami 

kurang menghargai saya 

  

11 Bila saya lelah suami mau membantu untuk 

menyelasaikan tugas-tugas saya 

  

12 Saat saya sakit suami kadang tidak mau merawat saya   

13 Suami saya sering memberikan saya saran-saran dalam 

memecahkan masalah 

  

14 Suami saya kurang memberikan solusinya untuk 

mengatasi keluuhan-keluhan saya 

  

15 Suami akan memberikan pujian pada hasil pekerjaan 

saya 

  

16 Saya kadang merasa suami saya tidak mencintai dan 

mengasihi saya 

  

17 Saya merasa apa yang saya kerjakan kurang dihargai 

oleh suami saya 

  

18 Suami saya mengajurkan syaa untuk banyak membaca 

buku untuk menambah pengetahuan saya 

  

19 Saya merasa suami saya kurang memberi syaa 

bimbingan dalam mengasuh anak-anak 

  

20 Suami saya memberikan kritikan yang membangun 

saya 

  

21 Kesehatan saya tidak diperdulikan oleh suami saya   

22 Suami kurang perdulikan pekerjaan yang saya lakukan   

23 Menurut saya, suami saya sangat mengasihi saya   

24 Saya merasa kurang aman bersama suami saya   

25 Suami saya mau merawat saya bila saya sakit   
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E. LINGKUNGAN TERHADAP KECEMASAN MENGHADAPI MENOPAUSE 

Petunjuk : 

 Baca dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini. 

 Pertanyaan di bawah ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu dalam menghadapi masa menopause. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ibu ketahui tentang menopause, perasaan yang 

dialami pada saat menghadapi menopause. 

 Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang ibu pilih : 

 “Ya” = Bila pernyataan sesuai dengan perasaan anda 

 “Tidak” = Bila pertanyaan tidak sesuai dengan perasaan anda 
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No Pernyataan Ya  Tidak  

1 Saya melakukan kegiatan positif disekitar lingkungan rumah saya seperti 

perkumpulan ibu-ibu pkk da pengajian 

  

2 Saya merasa nyaman ketika pulang kerumah   

3 Apabila saya sedang mengalami kesulitan tetangga atau orang-orang 

sekitar rumah saya membantu 

  

4 Saya mempunyai tetangga dekat di sekitar lingkungan rumah saya   

5 Jika saya mendapatkan suatu masalah saya menceritakan kepada 

tetangga dekat yang ada di lingkungan rumah saya 

  

6 Saya malu untuk melakukan komunikasi atau bergaul dengan orang-

orang sekitar rumah saya karena saya sudah menopause 

  

7 Saya merasa orang-orang sekitar rumah saya sudah mengetahui kalau 

saya sudah meopause 

  

8 Saya merasa kurang nyaman untuk bercerita kepada tetangga dekat saya   

9 Saya merasa lingkungan rumah saya kurang baik karena sering terjdi 

keributan 

  

10 Ketika saya berada di dalam rumah saya merasa keluarga saya 

memberikan perhatian lebih pada saya 

  

11 Lingkungan keluarga yang baik bagi saya sangat membantu   

12 Apabila saya mendapatkan masalah saya menceritakannya kepada 

keluarga saya 

  

13 Ketika saya berada di tempat kerja saya merasa lupa akan masalah saya   

14 Lingkungan kerja yang baik dan kondusif membuat saya merasa senang 

dan tidak memikirkan masalah saya 

  

15 Rekan-rekan kerja saya menghibur saya ketika saya sedih   

16 Saya merasa kalau rekan kerja saya terlalu mencampuri urusan saya   
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F. EMOSI TERHADAP KECEMASAN MENGHADAPI MENOPAUSE 

Petunjuk : 

 Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan teliti kemudian pilihlah salah satu 

jawaban yang sesuai dengan keadan Ibu dengan memberikan tanda centang (√) pada : 

 SL = bila pernyataan “SELALU” ibu rasakan 

 SR = bila pernyataan “SERING” ibu rasakan 

 KD = bila pernyataan “KADANG-KADANG” ibu rasakan 

 JR = bila pernyataan “JARANG” ibu rasakan 

 TP = bila pernyataan “TIDAK PERNAH” ibu rasakan 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 

1.  Saya mudah membentak orang lain      

2. Saya senang ketika bisa terlibat dalam suatu kegiatan, 

meski keadaan fisik saya mulai menurun 

     

3. Kekuatan bekerja saya menurun, membuat saya murung      

4. Saya mengkhawatirkan perubahan diri saya, dimana 

kondisi kesehatan saya mulai menurun 

     

5. Ketika bekerja, saya lebih senang menyendiri      

6. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyenyak tidur, berbea 

ketika saya masih muda 

     

7. Tuntutan hidup membuat hati saya tidak tenang      

8. Saya sangat senang ketika mengerjakan pekerjaan saya      

9. Saya menjadi mudah merasa frustasi ketika pekerjaan 

tidak segera terselesaikan 

     

10. Di usia ini, tuntutan ekonomi membuat saya merasa 

sedih 

     

11. Saya takut kemampuan bekerja saya menurun ketika 

memasuki usia menopause 

     

12. Saya tersinggung ketika ada orang lain membicarakan 

tentang diri saya 

     

13. Di usia sekrang, saya lebih mampu mengontrol amarah      

14. Saya menjalani hidup dengan rileks      

15. Saya berprasangka baik atas pembicaraan orang 

mengenai saya 

     

16. Saya lebih senang berdiam diri di rumah ketika ada 

masalah dengan pekerjaan 
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Frequencies 

 

Statistics 

  haid usia pekerjaan 

N Valid 41 41 41 

Missing 0 0 0 

Mean 1.59 54.73 1.27 

Std. Error of Mean .110 .535 .099 

Median 1.00 55.00 1.00 

Std. Deviation .706 3.428 .633 

Variance .499 11.751 .401 

Range 2 20 3 

Minimum 1 45 1 

Maximum 3 65 4 

Sum 65 2244 52 

 

 

haid 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 tahun 22 53.7 53.7 53.7 

6 bulan 14 34.1 34.1 87.8 

3 bulan 5 12.2 12.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45 2 4.9 4.9 4.9 

47 1 2.4 2.4 7.3 

50 1 2.4 2.4 9.8 

52 1 2.4 2.4 12.2 

55 32 78.0 78.0 90.2 

60 3 7.3 7.3 97.6 

65 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid buruh 33 80.5 80.5 80.5 

wiraswasta 6 14.6 14.6 95.1 

PNS 1 2.4 2.4 97.6 

petani 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

  k1 k2 k3 k4 k5 k6 

N Valid 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.37 2.37 2.78 2.88 2.02 1.59 

Std. Error of Mean .076 .115 .065 .052 .074 .078 

Median 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

Std. Deviation .488 .733 .419 .331 .474 .499 

Variance .238 .538 .176 .110 .224 .249 
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Range 1 2 1 1 2 1 

Minimum 2 1 2 2 1 1 

Maximum 3 3 3 3 3 2 

Sum 97 97 114 118 83 65 

 

 

k1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sedang 26 63.4 63.4 63.4 

berat 15 36.6 36.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

k2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 6 14.6 14.6 14.6 

cukup 14 34.1 34.1 48.8 

kurang 21 51.2 51.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

k3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 9 22.0 22.0 22.0 

kurang 32 78.0 78.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

k4 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 5 12.2 12.2 12.2 

kurang 36 87.8 87.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

k5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 4 9.8 9.8 9.8 

cukup 32 78.0 78.0 87.8 

kurang 5 12.2 12.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

k6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid stabil 17 41.5 41.5 41.5 

labil 24 58.5 58.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Analisis Bivariat 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

k1 * k2 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

 

 

 

k1 * k2 Crosstabulation 

Count     

  k2 

Total   baik cukup kurang 

k1 sedang 3 12 11 26 

berat 3 2 10 15 

Total 6 14 21 41 

 

Nonparametric Correlations 
 

[DataSet0]  
 

Correlations 

   k1 k2 

Spearman's rho k1 Correlation Coefficient 1.000 .153 

Sig. (2-tailed) . .339 

N 41 41 

k2 Correlation Coefficient .153 1.000 

Sig. (2-tailed) .339 . 

N 41 41 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

k1 * k3 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

 

 

k1 * k3 Crosstabulation 

Count    

  k3 

Total   cukup kurang 

k1 sedang 2 24 26 

berat 7 8 15 

Total 9 32 41 

 

Nonparametric Correlations 
 

[DataSet0]  
 

Correlations 

   k1 k3 

Spearman's rho k1 Correlation Coefficient 1.000 -.454
**
 

Sig. (2-tailed) . .003 

N 41 41 

k3 Correlation Coefficient -.454
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 . 

N 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 
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 N Percent N Percent N Percent 

k1 * k4 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

 

 

k1 * k4 Crosstabulation 

Count    

  k4 

Total   cukup kurang 

k1 sedang 4 22 26 

berat 1 14 15 

Total 5 36 41 

 

 

Nonparametric Correlations 

 

Correlations 

   k1 k4 

Spearman's rho k1 Correlation Coefficient 1.000 .128 

Sig. (2-tailed) . .424 

N 41 41 

k4 Correlation Coefficient .128 1.000 

Sig. (2-tailed) .424 . 

N 41 41 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

k1 * k5 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

 

 

k1 * k5 Crosstabulation 
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Count     

  k5 

Total   baik cukup kurang 

k1 sedang 3 20 3 26 

berat 1 12 2 15 

Total 4 32 5 41 

 

 

Nonparametric Correlations 

 

Correlations 

   k1 k5 

Spearman's rho k1 Correlation Coefficient 1.000 .068 

Sig. (2-tailed) . .672 

N 41 41 

k5 Correlation Coefficient .068 1.000 

Sig. (2-tailed) .672 . 

N 41 41 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

k1 * k6 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

 

 

k1 * k6 Crosstabulation 

Count   

  k6 

Total   labil 

k1 sedang 26 26 
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berat 15 15 

Total 41 41 

 

 

Correlations 

   k1 k6 

Spearman's rho k1 Correlation Coefficient 1.000 -.183 

Sig. (2-tailed) . .252 

N 41 41 

k6 Correlation Coefficient -.183 1.000 

Sig. (2-tailed) .252 . 

N 41 41 
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