
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1. Lemar perizinan orang tua/wali 

 

LEMBAR PERIZINAN ORANG TUA/WALI 

Saya yang bertanda bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                     : 

Alamat                   : 

Nama Sekolah        : 

Jabatan di Sekolah  :  

Dengan ini saya yang mewakilkan orang tua siswa menyatakan memberikan izin 

kepada siswa putra dan putri MA Al-Ma’had An-Nur untuk mengikuti penelitian 

yang dilakukan oleh Rizal Aji Prabowo dengan judul “ Pengaruh Al Fatihah 

terhadap Tingkat Stres Remaja di MA Al-Ma’had An-Nur ” 

                                                                                 

                                                                       Yogyakarta,                2019 

                                                                          Orang Tua/Wali Murid 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. Lembar persetujuan responden 

 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama (Inisial) : 

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal Aji Prabowo mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

akan melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Al Fatihah Terhadap Tingkat 

Stres Remaja di MA AL Ma’Had An-Nur”. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 

 

Yogyakarta,            2019 

Responden 
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Lampiran 3. Kuesioner penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

A. Data Demografi 

1. Usia                                                                      : 

2. Angkatan sekolah / Kelas                                    : 

3. Jenis kelamin                                                       : 

4. Jumlah ekstrakulikuler yang diikuti                    : 

5. Jumlah poin pelanggaran yang didapatkan         : 

 

B. Kuesioner Tingkat Stres  

Petunjuk pengisian : 

Bacalah setiap pernyataan dan beri tanda cek list (√) disebelah kanan 

pernyataan yang sesuai dengan perasaan dan kondisi anda dalam waktu 

seminggu terakhir ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena 

itu isilah sesuai dengan keadaan diri anda yang sesungguhnya, yaitu 

berdasarkan dengan jawaban pertama yang terlintas dalam fikiran anda. 

Keterangan : 

0 = Tidak pernah 

1 = Kadang-kadang 

2 = Sering 

3 = Selalu 

No. PERNYATAAN 0 1 2 3 

1 Saya sering menjadi marah karena hal-

hal sepele. 

    

2 Saya cenderung bereaksi berlebihan     



 
 

 
 

 

 

 

 

terhadap suatu situasi. 

3 Saya merasa sulit untuk bersantai.     

4 Saya merasakan diri saya mudah kesal     

5 Saya merasa telah menghabiskan banyak 

energi untuk cemas 

    

6 Saya menemukan diri saya menjadi tidak 

sabar (misalnya : kemacetan lalu lintas, 

menunggu sesuatu) 

    

7 Saya merasa bahwa saya mudah 

tersinggung 

    

8 Saya merasa sulit untuk beristirahat     

9 Saya merasa bahwa saya sangat mudah 

marah 

    

10 Saya merasa sulit untuk tenang setelah 

sesuatu selesai 

    

11 Saya sulit untuk sabar dalam 

menghadapi gangguan terhadap hal yang 

sedang saya lakukan  

    

12 Saya sedang merasa gelisah     

13 Saya tidak dapat memaklumi hal apapun 

yang menghalangi saya untuk 

menyelesaikan hal yang sedang saya 

lakukan 

    

14 Saya menemukan bahwa diri saya 

mudah gelisah 

    



 
 

 
 

Lampirian 4. Lembar laporan intervensi 

Lembar Laporan Intervensi 

No Hari Jam Ya Tidak TTD 

1 Senin     

2 Selasa     

3 Rabu     

4 Kamis     

5 Jum’at     

6 Sabtu     

7 Minggu     



 
 

 
 

Lampiran 5. Surat izin etik 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Surat izin penelitian 

 


