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LAMPIRAN KUESIONER 

Nama responden : 

Jenis kelamin : 

Laki-laki  (L)/ Perempuan (P) 

Usia responden 

a) <40 

b) 41-60 

c) >60 

Pendidikan terakhir responden : 

a) Tidak pernah bersekolah 

b) SD 

c) SMP 

d) SMA/sederajat 

e) Perguruan Tinggi (PT) 

f) Lain-lain : … 

Pekerjaan responden : 

a) Ibu Rumah Tangga 

b) Wiraswasta 

c) Buruh pabrik 

d) Pekerja Swasta 

e) Pegawai Negeri/TNI/POLRI 

f) Lain-lain : … 
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PENGETAHUAN 

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang retardasi mental ? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

2. Bila tahu, darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang retardasi mental ? 

a. Penyuluhan 

b. Media massa (televisi, koran, majalah, dll) 

c. Tetangga/teman 

d. Lain-lain : … 

3. Apakah Bapak/Ibu tahu apa yang di maksud dengan retardasi mental ? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

4. Bila tahu, menurut Bapak/Ibu apakah retardasi mental itu ? 

a. Keadaan keterbelakangan mental yang disebabkan oleh kutukan 

b. Keadaan keterbelakangan mental yang menyebabkan kadar stress berlebih pada 

anak 

c. Keadaan keterbelakangan mental yang disebabkan oleh ketidakmampuan anak 

dalam memusatkan konsentrasi 

d. Keadaan keterbelakangan mental yang dimulai pada masa perkembangan dimana 

terdapat ketidakmampuan pembelajaran karena kurangnya fungsi kecerdasan dan 

terdapat ketidakmatangan anak secara sosial 

e. Lain-lain : … 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu retardasi mental adalah penyakit? 

a. Iya 
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b. Bukan 

6. Apa retardasi mental dapat disembuhkan? 

a. Bisa 

b. Tidak 

c. Tidak, namun dapat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. 

7. apakah Bapak/Ibu mengetahui derajat retardasi mental anak anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa anak dengan retardasi mental memerlukan 

perlakuan khusus dalam proses perkembangannya? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

9. Menurut anda, faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab retardasi mental? 

a. Trauma / Cedera (sesudah atau setelah kelahiran) 

b. Infeksi ( bawaan dan sesudah lahir) 

c. Kelainan kromosom 

d. Genetik/ turunan 

e. Gizi dan Ligkungan ( Sosioekonomi) 

f. Semua Benar 

 

 

 

SIKAP 

1. Bapak/Ibu merasa malu mempunyai anak penyandang retardasi mental. 

a. Setuju 
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b. Tidak setuju 

2. Bapak/Ibu menolak memiliki anak penyandang retardasi mental. 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

3. Bapak/Ibu merasa khawatir dengan masa depan anak anda. 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

4. Bapak/Ibu merasa kurang akan kemampuan merawat anak anda? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

5. Bapak/Ibu setuju dengan adanya sekolah khusus untuk anak dengan retardasi mental ? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

6. Bapak/Ibu setuju dengan keikutsertaan anak bapak/ibu berpartisipasi dalam kegiatan 

bermasyarakat. 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

7. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa anak anda harus selalu didampingi dalam kegiatan 

bermasyarakat. 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

8. Apakah Bapak/Ibu untuk membiarkan anak anda membuat keputusan secara mandirii? 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 
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PERILAKU 

1. Apakah Bapak/Ibu akan mengikuti jika diadakan penyuluhan mengenai retardasi mental? 

a. Ikut 

b. Tidak 

 

2. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya kendala dalam menghadapi anak anda dalam 

pengasuhan sehari-hari? 

a. Ada 

b. Tidak ada 

3. Bila ada, apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk menghadapi kendala tersebut ? 

a. Menjauhinya 

b. Memukulnya 

c. Berusaha memberikan pengertian kepada anak anda tersebut 

d. Memarahi dan Membentaknya 

4. Apakah Bapak/Ibu mempunyai anak lain yang bukan penderita retardasi mental? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah ada perbedaan dalam pengasuhan Bapak/ibu terhadap anak penderita retardasi 

mental? 

a. Ada 

b. Tidak ada 

6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kecemasan yang menggangu aktivitas responden sehari-

hari 

a. Ya 
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b. Tidak 

7. Apakah Bapak/Ibu mengalami kelelahan yang berlebihan dan kehilangan energi? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah anda sering memaksakan kehendak anda agar dituruti oleh anak anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah Bapak/Ibu memiliki dukungan dari seseorang yang dihubungi untuk mengurangi 

kecemasan 

a. Ya 

b. tidak 

10. Siapa yang Bapak/Ibu hubungi untuk mengurangi perilaku kecemasan 

a. Saudara/Kerabat dekat 

b. Psikiater/Psikolog 

c. Lain-lain 

d. Tidak ada 

11. Bapak/Ibu memiliki psikolog/psikiater/ahli terapi lainnya untuk membantu 

perkembangan anak anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Bapak/Ibu itergabung dalam perkumpulan orang tua penyandang retardasi mental? 

a. Ya 

b. Tidak 


