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Lampiran 1 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Sehubung dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan judul 

“PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI SISWA PUTRI KELAS XI DI 

PONDOK PESANTREN AL-MUKMIN DENGAN DI SMA NEGERI 2 

SUKOHARJO”. Maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon kesediaan 

anda untuk mengisi kuesioner yang diberikan. 

Penelitian ini bersifat ilmiah, data-data yang akan diperoleh akan dijaga 

kerahasiaannya. Dan akan dipergunakan secara tanggung jawab dengan 

sepengetahuan pihak sekolah. Dengan demikian saya sampaikan, atas perhatian 

dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi subjek dalam penelitian tersebut 

tanpa suatu paksaan dari pihak manapun. Dan bersedia menjawab pertanyaan 

yang telah disediakan. 

 

 

Sukoharjo, 10 Desember 2015 

 

 

  (..........................................)  
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Lampiran 2 

Lie Minessota Multiphasic Personality Inventory 

SKALA L-MMPI 

 

Berilah tanda (X) pada kolom “ya” bila pertanyaan dibawah ini sesuai dengan 

perasaan/keadaan anda, berilah tanda (X) pada ko,om “tidak” bila pernyataan 

tidak sesuai dengan yang anda rasakan.  

  

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Sekali-kali saya berpikir hal buruk untuk diutarakan   

2 Kadang-kadang sayaingin mengumpat atau mencaci maki   

3 Saya tidak selalu mengatakan hal yang benar   

4 Saya tidak membaca setiap tajuk rencana surat kabar hari    

5 Saya kadang-kadang marah   

6 Apa yang dapat saya kerjakan hari ini kadang kadang saya tunda 

sampai besok 

  

7 Bila saya sedang tidak enak badan, kadang-kadang saya mudah 

tersinggung 

  

8 Sopan santunsaya diluar rumah lebih baik dari pada di rumah   

9 Saya akan menyelundup nonton tanpa karcis bila 

yakin tidak diketahui orang 

  

10 Saya lebih senang kalah daripada menang dalam permainan   

11 Saya tidak mengenak orang-orang penting, kadang 

demikian saya merasa menjadi orang penting pula 

  

12 Saya tidak selalu menyukai orang yang saya kenal   

13 Saya kadang-kadang menggunjingkan orang lain   

14 Saya kadang-kadang memilih orang yang tidak saya kenal dalam 

pemilihan 

  

15 Sekali-kali saya tertawa juga mendengar lelucon porno   
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Lampiran 3 

BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 

 

Nama  : 

No  : 

Sekolah : 

 Petunjuk : Lingkari pilihan anda pada pilihan angka yang tersedia dari 

masing-masing kelompok, yang paling melukiskan perasaananda saat ini atau 

dalam kurun waktu 2 minggu terakhir 

1. [0] Saya tidak merasa sedih 

[1] Saya merasa sedih 

[2] Saya merasa sedih sepanjang waktu dan tidak dapat gembira lagi 

[3] Saya merasa begitu sedih atau tidak bahagia, dan tidak tertahankan 

 

2. [0] Saya merasa optimis mengenai masa depan saya 

[1] Saya merasa kecil hati mengenai masa depan saya 

[2] Saya tidak mempunyai harapan apapun 

[3] Saya merasa tidak ada harapan masa depan apapun dan segala sesuatu 

tidak akan pernah  membaik 

 

3. [0] Saya merasa sebagai orang yang tidak sering gagal 

[1] Saya merasa lebih sering gagal dari pada kebanyakan orang 

[2] Jika saya menoleh ke masa lalu yang tampak hanyalah banyak kegagalan 

[3] Saya merasa sebagai orang yang benar-benar gagal 

 

4. [0] Saya merasa puas 

[1] Saya seringkali merasa bosan 

[2] Saya tidak menikmati hidup sama seperti dulu 

[3] Saya tidak lagi mendapat kepuasaan dalam hal apapun 

 

5. [0] Saya tidak merasa bersalah 

[1] Saya kadang-kadang merasa bersalah 

[2] Saya sering merasa bersalah 

[3] Saya merasa bersalah sepanjang waktu 

 

6. [0] Saya tidak merasa bahwa saya sedang dihukum 

[1] Saya merasa mungkin saya dihukum 

[2] Saya berharap agar saya dihukum 

[3] Saya merasa saya sedang dihukum 
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7. [0] Saya tidak merasa kecewa terhadap diri saya sendiri 
[1] Saya kecewa terhadap diri saya sendiri 
[2] Saya tidak menyukai diri saya sendiri 
[3] Saya benci diri saya sendiri 
 

8. [0] Saya tidak merasa lebih buruk dibandingkan orang lain 
[1] Saya mencela diri sendiri atas kelamahan atau kesalahan saya 
[2] Saya menyalahkan diri sendiri sepanjang waktu atas kesalahan-kesalahan 
saya 
[3] Saya menyalahkan diri saya atas segala keburukan yang terjadi 

 
9. [0] Saya tidak mempunyai pikiran apapun mengenai bunuh diri 

[1] Saya mempunyai pikiran untuk bunuh diri tapi saya tidak akan 
melakukannya 
[2] Saya ingin bunuh diri 
[3] Saya akan bunuh diri jika saya punya kesempatan 

 
10. [0] Saya tidak lagi menangis seperti biasanya 

[1] Saya sekarang lebih sering menangis dibanding dulu 
[2] Saya sekarang menangis sepanjang waktu 
[3] Saya dulu dapat menangis, tetapi sekarang tidak dapat meskipun saya 
ingin 
 

11. [0] Saya tidak lebih jengkel dibanding biasanya 
[1] Saya sekarang lebih mudah jengkel dan terganggu dibanding biasanya 
[2] Saya sekarang selalu merasa jengkel 
[3] Saya tidak merasa jengkel sama sekali terhadap hal-hal yang biasanya 
membuat saya jengkel 
 

12. [0] Saya tidak kehilangan minat terhadap orang lain 
[1] Saya sekarang tidak begitu berminat terhadap orang lain dibandingkan 
dulu 
[2] Saya kehilangan sebagian besar minat saya terhadap orang lain 
[3] Saya telah kehilangan semua minat saya terhadap orang lain dan sama 
sekali tidak peduli terhadap mereka 
 

13. [0] Saya dapat membuat keputusan seperti biasanya 
[1] Saya lebih sering menunda membuat keputusan dibandingkan dulu 
[2] Saya mengalami banyak kesulitan dalam mengambil keputusan  
[3] Saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan  
 

14. [0] Saya tidak merasa penampilan saya lebih jelek dibandingkan dulu 
[1] Saya merasa cemas bahwa saya kelihatan tua dan tidak menarik 
[2] Saya merasa ada perubahan-perubahan tetap dalam penampilan saya dan 
itu membuat saya tampak tidak menarik 
[3] Saya yakin bahwa saya jelek 
 

15. [0] Saya dapat bekerja sebaik sebelumnya 
[1] Saya memerlukan usaha tambahan untuk memulai suatu pekerjaan  
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[2] Saya mendorong diri saya sangat keras untuk melakukan segala sesuatu 
[3] Saya tidak dapat bekerja sama sekali 
 

16. [0] Saya dapat tidur senyenyak biasanya 
[1] Saya tidur tidak senyenyak biasanya 
[2] Saya bangun 1-2 jam lebih awal dari biasanya dan sulit tidur lagi 
[3] Saya bangun beberapa jam lebih cepat dari biasanya dan tidak dapat tidur 
lagi 
 

17. [0] Saya tidak merasa lebih lelah dari pada biasanya 
[1] Saya lebih mudah lelah dari pada biasanya 
[2] Saya merasa lelah bila mengerjakan apapun 
[3] Saya terlalu lelah untuk mengerjakan apapun 
 

18. [0] Nafsu makan saya tidak lebih buruk dari pada biasanya 
[1] Nafsu makan saya tidak sebaik biasanya 
[2] Nafsu makan saya jauh lebih buruk sekarang 
[3] Saya sama sekali tidak memiliki nafsu makan sekarang 
 

19. [0] Akhir-akhir ini saya tidak kehilangan berat badan 
[1] Saya kehilangan berat badan lebih dari 1,5 kg 
[2] Saya kehilangan berat badan lebih dari 5 kg 
[3] Saya kehilangan berat badan lebih dari 7,5 kg 
 

20. [0] Saya tidak mengkhawatirkan kesehatan saya lebih dari biasanya 
[1] Saya khawatir mengenai masalah fisik, misalnya sakit kepala dan 
nyeri,sakit perut, dan sembelit (sulit buang air besar) 
[2] Saya sangat mengkhawatirkan kesehatan saya dan sulit memikirkan hal-
hal lain 
[3] Saya begitu khawatir akan kesehatan saya sehingga tidak dapat 
memikirkan hal-hal lain 
 

21. [0] Akhir-akhir ini saya tidak melihat perubahan apapun mengenai minat saya 
terhadapseks 
[1] Saya tidak begitu berminat terhadap seks dibandingkan dulu 
[2] Sekarang minat saya terhadap seks sangat jauh berkurang 
[3] Saya sama sekali tidak memiliki minat terhadap seks 
 Apakah kedua orang tua masih hidup? 

Ayah Ya Tidak 

Ibu Ya 
Tidak 

 Apakah terjadi perpisahan atau perceraian orang tua? 

Ya 
Tidak 

 Apakah anda sedang menderita sakit kronis? 

Ya 
Tidak 
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Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Depresi di

m

en

si

o

n

1 

Pondok 43 100,0% 0 ,0% 43 100,0% 

SMA 43 100,0% 0 ,0% 43 100,0% 

 

Descriptives 

 Kelompok 

Statistic 

Std. 

Error 

Depresi Pondok Mean 13,4884 1,02697 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 11,4159  

Upper Bound 15,5609  

5% Trimmed Mean 13,3204  

Median 13,0000  

Variance 45,351  

Std. Deviation 6,73432  

Minimum 2,00  

Maximum 29,00  

Range 27,00  

Interquartile Range 10,00  

Skewness ,344 ,361 

Kurtosis -,286 ,709 

SMA Mean 11,7674 ,88662 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 9,9782  

Upper Bound 13,5567  

5% Trimmed Mean 11,6421  

Median 11,0000  

Variance 33,802  

Std. Deviation 5,81393  

Minimum 1,00  

Maximum 26,00  

Range 25,00  

Interquartile Range 8,00  

Skewness ,372 ,361 

Kurtosis ,007 ,709 
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Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Depresi di

m

en

si

o

n

1 

Pondok ,089 43 ,200
*
 ,973 43 ,413 

SMA ,111 43 ,200
*
 ,978 43 ,556 

 

 

Group Statistics 

 Kelompok 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Depresi di

m

en

sio

n1 

Pondok 43 13,4884 6,73432 1,02697 

SMA 43 11,7674 5,81393 ,88662 

 

 

 

  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t Df 

Depresi Equal variances 

assumed 

,930 ,338 1,268 84 

Equal variances not 

assumed 
  

1,268 82,249 
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