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LAMPIRAN A 

INFORMED CONSENT 

155 

Saya yang bertanda tangan di bawab ini, secara sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan dari siapapun, bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama : Dodi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia : 34 tahun 

Saya telah diminta dan telah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan 

manfaatnya, dengan demikian saya menyatakan tidak berkeberatan memberikan 

informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Responden 

(Dodi) 

Medan,03 Maret 2011 

Peneliti 

(Asyhari Arif) 
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B<!!$!nnan:akah sebenam a hubungan antara 1 u 

enderita)? 

. -

I .I"" 

• pakah penderita ada melakukan penarikan diri pada orang lain? 

• Pada masa kanak-kanak aal, apakah ada interaksi yang penuh 

kecemasan antara orang tua dan anak? 

• Apakah ada sikap pennusuhan yang ditimbulkan antara orang tua 

dan anak? 

• Apakah anak pemah mencari perlindungan pada duna fantasinya 

yang bersifat pribadi? 

• Apakah ada ikatan yang lemah antara anak dan orang lain yang 

menyebabkan kecemasan sosial dan penarikan diri yang lebih 

jauh? 

• Setelah usia dewasa ini, dalam ha! ikatan yang lemah dengan orang 

lain, apakah ada peningkatan tuntutan di sekolah atau pekerjaan 

dan dalam hubungan dengan lawan jenis yang menyebabkan 

semakin dibanjiri dengan rasa kecemasan dan menark diri ke 

dunia fantasinya? 

• Pada saat di rumah sakit, apakah pemah mendapat imbalan untuk 

melakukan sesuatu? 

-



• 

• pakah sering menga �· :-._::;_....:: :- =-� -.;:-:::.:_ --��-

• Apakah bicara terdisorganisasi. 

• Apakah perilaku terdisorganisasi? 

• Apakah mengalami katatonik? 

• Apakah mengalami afek datar atau ketidaksesuaian dalam 

percakapan? 

3. Bagaimana gambaran karakteristik delusi kebesaran pada penderita 

skizofrenia paranoid? 

• Apakah mayakini diri memiliki nilai-nilai kebesaran? 

• Apakah meyakini diri memiliki nilai-nilai kekuasaan? 

• Apakah meyakini diri memiliki pengetahuan? 

• Apakah meyakini diri memiliki nilai identitas? 

• Apakah meyakini diri memiliki hubungan istimewa dengan orang 

terkenal? 
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Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk memberikan izm dan 
kesempatan kepada mahasiswa kami: 

Nama 
NPM 
Fakultas 

: Asyhari Arif 
: 05.860.0152 
: Psikologi 

Untuk melaksanakan pengambilan data pada BapakJibu/Sdr/i guna penyusunan skripsi 
yang berjudul "Ganngguan Grandiose Delusion pada Penderita Skizofrenia 
Paranoid. " 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan 
kemudahan dalam pengambilan data yang diberikan. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan 
kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggal 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
JALAN KOLAM NO. 1 MEDAN ESTATE 

TELP. (061j 7366878, 7364348, FAX. 7366998 MEDAN 20223 
Email : uma001 @in dosaLr. e LirlWebsit e : u m a.ac.id 

Dck:in rakul!ris r. ikologi U11i crsit;1s fVkd:111 i"l';J dc11g;lll 1111 Jl!C'llcr;111gk;111 
bahwa: 

Nama 
NPM 
Fakultas 

: Ansyhari Arif 
: 05.860.0 I 52 
: Psikologi 

adalah benar telah melaku kan penelitian I pcngambilan data dengan 
judul:"Gangguan Grandiose Delusion pada Penderita Skizofrezia Paranoid .. " 

Perlu kami jelaskan bahwa pengambilan data mahasiswa tersebut mengp.makan 

Metode :Penelitian Kualitatif. 

I 
Berikut kami lampirkan lembar persetujuan responden dan surat keter.·mgan dari 
Pembimbing I dan Pembimbing II. 

Demikian surat keterangan ini dipcrbuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 



UNIVERSITAS MEDAN AREA 
FAKUL TAS PSIKOLOGI 

Jalan Ko/am Nomor 1 Medan Estate Medan 20223 

SURAT KETERANGAN 
SELESAI MELAKUI<AN PENGAMBILAN DAT A 

(Menggunakan Mctodc Pcnclitian Kualitatif) 

Yang bcrtanda tangan dihawah ini, 

Dosen Pembimbing I 
Dosen Pembimbing II 

: Ora. Hj. Irna Minauli, M.Si. 
: Rahmi Lubis , S.Psi, M.Psi. 

Dengan ini menerangkan 

Nam a 

NPM 
Fakultas 
Judul Skrp�i 

: Asyhari Arif 
: 05.860.0152 
: Psikologi 
: "��.,::guan Grandiose Delusion pada Penderita Skizafrenia 

Paranoid." 

bcnar tcbh mclrtkukan pcnclitian I pc11g11111hil:i11 cLif;1 (l<tr:ditatif) kcp;1cl;1 rcsponclcnny;1 

scsuai dengan kebuluhan pcnclilian. 

Demikian surat keterangan selesai pcnelitian/pengambilan data 1n1 diperbuat untuk 
dapat dipergunakan sepcrlunya. 

Medan, /\guslus 20 I l 

Pembimbing I 

Dra. Hj. Ima Minalui, M.Si. 




