
 

Lampiran 

Lampiran 1 

Biodata responden 

Kepada : Pensiunan Pegawai Negri Sipil di Klaten 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Dengan hormat, 

Mohon kesedian Anda untuk mengisi kuesioner berikut ini guna membantu  

penelitian  yang  saya  kerjakan.Semua informasi yang diterima sebagai hasil dari 

kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan 

penelitian semata.Terima kasih atas partisipasi Anda. 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Data Identitas Diri Responden 

Nama : _____________________________________________ 

Tempat Tanggal Lahir : ________________________________ 

Alamat tinggal : ______________________________________ 

Apakah Setelah Pensiun Mempunyai Penghasilan Tambahan : Ada / Tidak Ada 

Jika Ada Apakah :   A.Dari Keluarga/Anak 

   B.Dari Lainya : _____________________ 

Pekerjaan Setelah Pensiun : _____________________________ 

Penghasilan Setelah Pensiun : ___________________________ 

Pernah ke Psikiatri : Pernah/ Tidak Pernah 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 



Lampiran 2 

Kuissioner BDI 

Kuesioner BDI 

 

Intruksi 

Kuesioner ini terdiri dari 21 kelompok pertanyaan. Silahkan membaca pertanyaan 

dengan seksama, kemudian pilih satu pertanyaan yang paling menggambarkan 

kondisi Bapak/Ibu selama dua minggu terakhir termasuk hari ini. Lingkari nomor 

kelompok yang paling sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu  

1. Kesedihan 

0. Saya tidak merasa sedih 

1. Saya sering merasa sedih 

2. Saya sedih sepanjang waktu 

3. Saya merasa sangat sedih atau  tak gembira, sampai saya tak dapat 

menahannya. 

2. Pesimistik. 

0. Saya yakin dengan masa depan saya 

1. Saya merasa takut dengan masa depan saya daripada biasanya 

2. Saya tidak berharap segalanya menjadi lebih baik untuk saya 

3. Saya merasa putus asa dengan masa depan saya dan keadaan hanya 

menjadi semakin memburuk. 

3. Kegagalan masa lalu. 

0. Saya tidak merasa saya gagal 

1. Saya telah lebih gagal dari sebelumnya 

2. Saat saya menoleh ke belakang, saya melihat banyak kegagalan 

3. Saya merasa orang yang sepenuhnya penuh akan kegagalan. 

4. Kehilangan kesenangan. 

0. Saya tidak merasa bersalah sama sekali 

1. Kadang-kadang saya merasa bersalah 

2. Saya sering merasa bersalah 

3. Saya selalu merasa bersalah 

5. Perasaan berasalah. 

0. Saya sama sekali tidak merasa bersalah 



1. Saya merasa bersalah pada kebanyakan hal yang saya lakukan atau 

seharusnya saya lakukan 

2. Saya merasa bersalah pada kebanyakan waktu 

3. Saya merasa bersalah setiap waktu 

6. Perasaan merasa dihukum. 

0. Saya merasa tidak seperti dihukum 

1. Saya merasa mungkin saya dihukum 

2. Saya mengharapkan untuk dihukum 

3. Saya merasa sedang dihukum. 

7. Benci diri sendiri. 

0. Saya maerasa sama dengan diri saya selama ini 

1. Saya kehilangan kepercayaan terhadap diri saya 

2. Saya kecewa dengan diri saya 

3. Saya tidak menyukai diri saya 

8. Pengkritikan terhadap diri sendiri. 

0. Saya tidak mengkritik atau menyalahkan diri saya lebih dari seperti 

biasanya 

1. Saya lebih mengkritik terhadap diri saya lebih dari biasanya 

2. Saya mengkritik diri saya untuk semua kesalahan saya 

3. Saya menyalahkn diri saya atas semua kejadian buruk yang terjadi. 

9. Pikiran atau keinginan bunuh diri. 

0. Saya tidak mempunyai pikiran apapun untuk membunuh diri saya sendiri 

1. Saya mempunyai pikiran untuk membunuh diri saya sendiri, tapi saya 

takut 

2. Saya merasa ingin bunuh diri 

3. Saya ingin bunuh diri bila ada kesempatan. 

10. Menangis. 

0. Saya tidak menangis lagi seperti biasanya 

1. Saya menangis lebih dari biasanya 

2. Saya menangis pada masalah-masalah yang kecil 

3. Saya sudah tak sanggup lagi untuk menangis. 

11. Tidak bias istirahat. 

0. Saya bisa istirahat seperti biasanya 

1. Saya merasa kurang bisa istirahat seperti biasanya 

2. Saya tidak bisa istirahat atau sangat sulit umtuk diam 

3. Saya sangat tidak bisa beristirahat atau saya harus bergerak atau 

melakukan sesuatu. 



12. Kehilangan minat. 

0. Saya tidak kehilangan minat terhadap orang lain atau aktivitas tertentu 

1. Saya sedikit berminat terhadap orang lain atau sesuatu hal daripada 

keadaan sebelumnya 

2. Saya kehilangan hampir seluruh minat terhadap orang lain atau hal lain 

3. Saya sulit untuk berminat terhadap apapun. 

13. Keragu-raguan. 

0. Saya membuat keputusan daripada sebelumnya 

1. Saya sedikit kesulitan dalam membuat keputusan daripada seperti 

biasanya 

2. Saya lebih sulit dalam membuat keputusan daripada seperti biasanya 

3. Saya kesulitan membuat keputusan apapun. 

14. Ketidak-berartian. 

0. Saya menganggap diri saya berarti dan berguna seperti biasanya 

1. Saya tidak menganggap diri saya berarti dan berguna seperti biasanya 

2. Saya merasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan orang lain 

3. Saya merasa diri saya sama sekali tidak berarti. 

15. Kehilangan energy. 

0. Saya mempunyai banyak energy seperti biasanya 

1. Saya kekurangan banyak energy dibandingkan keadaan biasanya 

2. Saya tidak mempunyai energy yang cukup untuk melakukan banyak hal 

3. Saya tidak mempunyai cukup energy untuk melakukan apapun 

16. Perubahan pola dalam tidur. 

0. Saya tidak mengalami perubahan dalam pola tidur 

1. Saya kadang-kadang tidur lebih dari biasanya 

2. Saya bangun 1-2 jam lebih awal dari biasanya dan merasa sukar sekali 

untuk bisa tidur kembali 

3. Saya bangun beberapa jam lebih awal dari pada biasanya serta tidak dapat 

tidur kembali 

17. Mudah tersinggung. 

0. Saya tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya 

1. Saya lebih mudah tersinggung daripada sebelumnya 

2. Saya lebih sering tersinggung daripada biasanya 

3. Saya tersinggung setiap waktu. 

18. Perubahan dalam selera makan. 

0. Nafsu makan saya tidak lebih buruk dari biasanya 

1. Nafsu makan saya tidak sebaik biasanya 



2. Nafsu makan saya kini jauh lebih buruk 

3. Saya tak memiliki nafsu makan lagi. 

19. Kesulitan berkonsentrasi. 

0. Saya dapat berkonsentrasi baik seperti biasanya 

1. Saya tidak berkonsentrasi sebaik sebelumnya 

2. Sangat sulit untuk berkonsentrasi untuk jangka lama 

3. Saya tidak dapat berkonsentrasi pada apapun. 

20. Capek atau lelah. 

0. Saya tidak merasa capek atau lelah dibandingkan keadaan sebelumnya 

1. Saya merasa sangat lelah atau capek untuk melakukan apapun, daripada 

biasanya. 

2. Saya terlalu capek atau lelah untuk melakukan hampir semua aktivitas 

daripada yang biasanya 

3. Saya terlalu capek atau lelah untuk melakukan hampir semua aktivitas 

daripada yang biasanya. 

21. Kehilangan minat seks 

0. Saya tidak punya perubahan dalam minat seksual 

1. Saya sedikit kurang tertarik terhadap seks dibandingkan biasanya 

2. Saya kurang tertarik dengan seks sekarang 

3. Saya kehilangan minat seks sepenuhnya. 

 

 

  



no bekerja/tidak depresi/tidak bdi 

1 tidak depresi 22 

2 tidak depresi 19 

3 tidak depresi 12 

4 tidak depresi 19 

5 tidak depresi 14 

6 tidak depresi 20 

7 tidak depresi 23 

8 tidak depresi 15 

9 tidak depresi 13 

10 tidak depresi 24 

11 tidak depresi 11 

12 tidak depresi 16 

13 tidak tidak depresi 8 

14 tidak depresi 17 

15 tidak depresi 21 

16 tidak depresi 25 

17 tidak depresi 12 

18 tidak depresi 14 

19 tidak depresi 17 

20 tidak depresi 18 

21 tidak depresi 25 

22 tidak depresi 11 

23 tidak depresi 13 

24 tidak depresi 15 

25 tidak depresi 31 

26 tidak depresi 27 

27 tidak depresi 26 

28 tidak depresi 30 

29 tidak depresi 24 

30 tidak depresi 26 

31 tidak depresi 15 

32 tidak depresi 16 

33 tidak depresi 19 

34 tidak depresi 17 

35 tidak depresi 22 

36 tidak depresi 24 

37 tidak depresi 10 



38 tidak tidak depresi 2 

39 tidak tidak depresi 4 

40 tidak tidak depresi 8 

41 bekerja tidak depresi 5 

42 bekerja tidak depresi 9 

43 bekerja tidak depresi 6 

44 bekerja tidak depresi 2 

45 bekerja tidak depresi 7 

46 bekerja tidak depresi 9 

47 bekerja tidak depresi 8 

48 bekerja tidak depresi 5 

49 bekerja tidak depresi 6 

50 bekerja tidak depresi 8 

51 bekerja depresi 10 

52 bekerja depresi 12 

53 bekerja tidak depresi 4 

54 bekerja depresi 10 

55 bekerja tidak depresi 2 

56 bekerja tidak depresi 3 

57 bekerja tidak depresi 8 

58 bekerja tidak depresi 7 

59 bekerja depresi 10 

60 bekerja tidak depresi 9 

61 bekerja tidak depresi 3 

62 bekerja tidak depresi 6 

63 bekerja tidak depresi 7 

64 bekerja tidak depresi 6 

65 bekerja tidak depresi 3 

66 bekerja tidak depresi 4 

67 bekerja tidak depresi 5 

 

  



  



  



 


