
 
 

Lampiran 1 

Lembar Permohonan Pengambilan Data Awal 

 



 
 

Lampiran 2 

Lembar Permohonan Izin Penelitian 

 



 
 

Lampiran 3 

Lembar Perizinan Penelitian 

 



 
 

Lampiran 4 

SATUAN ACARA KEGIATAN BERKEBUN SEBAGAI UPAYA 

MENURUNKAN KESEPIAN PADA LANSIA YANG TINGGAL DI 

RUMAH DI ERA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PETEMON 

SURABAYA 

 

No. Waktu Kegiatan 

1. 1 hari Tahap Pra Interaksi 

1. Peneliti melakukan perizinan (Informed 

Consent) kepada responden lansia untuk 

melakukan penelitian. 

2. 1 hari Tahap Orientasi 

1. Setelah mendapatkan persetujuan dari 

responden, peneliti akan menjelaskan tujuan 

dan manfaat dari kegiatan berkebun 

tersebut. 

2. Setelah dijelaskan maksud dan tujuan 

penelitian, selanjutnya peneliti akan 

melakukan kontrak waktu dengan 

responden. Kontrak waktu ini bertujuan agar 

responden mengetahui penelitian akan 

berlangsung berapa lama.  

3. Hari ke-2 Tahap Kerja 

1. Peneliti melakukan observasi dengan 

kuisioner yang ada kepada responden 

sebelum diberikan kegiatan berkebun. 

4. Hari ke-3 2. Peneliti akan memberikan kegiatan 

berkebun kepada responden selama kurang 

lebih 1 jam di dalam satu lokasi dengan 

menerapkan protocol Kesehatan ketat yaitu 



 
 

memakai masker dan social distancing. 

Antar responden diberi jarak 1,5 m 

3. Peneliti menyiapkan dua tanaman suruh-

suruhan (Epipremnum aureum) dalam 

polybag untuk dimasukkan ke dalam pot 

oleh responden. Masing-masing responden 

mendapatkan satu pot 

4. Responden mengikuti arahan peneliti 

dengan memindah tanaman dalam pot. Lalu 

diberi tambahan tanah, pupuk, sekam ke 

dalam pot. Setelah itu tanaman dalam pot 

disirami air secara perlahan 

5. Tanaman dalam pot tadi diberikan ke semua 

responden untuk dirawat dan disirami 

6. Setelah responden diberikan kegiatan 

berkebun, peneliti memberikan waktu 6 hari 

kepada responden untuk merawat tanaman 

yang sudah diberi dengan menyirami 2x 

pada pagi dan sore hari 

5. Hari ke-4 7. Peneliti melakukan kunjungan pada pagi 

dan sore hari selama 6 hari ke rumah 

masing-masing responden. 

6. Hari ke-10 8. Peneliti akan memberikan kegiatan 

berkebun kepada responden selama kurang 

lebih 1 jam di dalam satu lokasi dengan 

menerapkan protocol Kesehatan ketat yaitu 

memakai masker dan social distancing. 

Antar responden diberi jarak 1,5 m 

9. Peneliti menyiapkan dua tanaman suruh-

suruhan (Epipremnum aureum) dalam 

polybag untuk dimasukkan ke dalam pot 



 
 

oleh responden. Masing-masing responden 

mendapatkan satu pot 

10. Responden mengikuti arahan peneliti 

dengan memindah tanaman dalam pot. Lalu 

diberi tambahan tanah, pupuk, sekam ke 

dalam pot. Setelah itu tanaman dalam pot 

disirami air secara perlahan 

11. Tanaman dalam pot tadi diberikan ke semua 

responden untuk dirawat dan disirami 

12. Setelah responden diberikan kegiatan 

berkebun, peneliti memberikan waktu 6 hari 

kepada responden untuk merawat tanaman 

yang sudah diberi dengan menyirami 2x 

pada pagi dan sore hari sebelum peneliti 

melakukan observasi evaluasi (observasi 

setelah kegiatan berkebun) 

7. Hari ke-11 13. Peneliti melakukan kunjungan pada pagi 

dan sore hari selama 6 hari ke rumah 

masing-masing responden. 

8. Hari ke-17 14. Peneliti akan memberikan kegiatan 

berkebun kepada responden selama kurang 

lebih 1 jam di dalam satu lokasi dengan 

menerapkan protocol Kesehatan ketat yaitu 

memakai masker dan social distancing. 

Antar responden diberi jarak 1,5 m 

15. Peneliti menyiapkan dua tanaman suruh-

suruhan (Epipremnum aureum) dalam 

polybag untuk dimasukkan ke dalam pot 

oleh responden. Masing-masing responden 

mendapatkan satu pot 

16. Responden mengikuti arahan peneliti 

dengan memindah tanaman dalam pot. Lalu 



 
 

diberi tambahan tanah, pupuk,  ke dalam 

pot. Setelah itu tanaman dalam pot disirami 

air secara perlahan 

17. Tanaman dalam pot tadi diberikan ke semua 

responden untuk dirawat dan disirami 

9. 2 hari Tahap Terminasi 

1. Peneliti melakukan evaluasi kegiatan 

berkebun dan melakukan observasi dengan 

cara tanya jawab sesuai cek list kisioner 

kepada responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 



 
 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu      

Di Tempat 

 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir / karya tulis ilmiah 

mahasiswa  Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, maka saya : 

Nama : Mufida Amalia Ramadhani 

NIM   : 20204663055 

Akan melakukan penelitian dengan judul “Kegiatan Berkebun Sebagai Upaya 

Menurunkan Tingkat Kesepian Pada Lansia yang Tinggal di Rumah Di Masa 

Pandemi Covid-19 di Kelurahan Petemon Surabaya”. Tujuan Penelitian ini untuk 

mengetahui identifikasi tingkat loneliness pada lansia yang tinggal di rumah 

sebelum, selama, dan setelah melakukan kegiatan berkebun. Untuk kepentingan 

tersebut, saya mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk berkenan menjadi subjek 

penelitian/ responden. Identitas  dan informasi yang berkaitan dengan Bapak/ Ibu 

akan dirahasiakan oleh peneliti. Atas partisipasi dan dukungannya, saya 

sampaikan terima kasih.  

 

Surabaya,                          2021 

   Hormat saya, 

 

 

 

    Mufida Amalia Ramadhani  

      NIM. 20151660127 

 

Lampiran 6 

LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN 



 
 

 Dengan surat pernyataan ini saya (bersedia / tidak bersedia)* untuk turut 

berpartisipasi dalam penelitian dengan judul “Kegiatan Berkebun Sebagai Upaya 

Menurunkan Tingkat Kesepian Pada Lansia yang Tinggal di Rumah Di Masa 

Pandemi Covid-19 di Kelurahan Petemon Surabaya” yang akan dilaksanakan oleh 

Mufida Amalia Ramadhani, mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  

 Saya telah mendapat penjelasan tentang tujuan penelitian, kerahasiaan 

identitas dan informasi mengenai pelaksanaan penelitian ini.  Demikian dengan 

sadar dan sukarela serta tidak ada unsur paksaan saya menandatangani lembar 

persetujuan ini.  

Surabaya,                        2021 

   Responden 

 

 

 

       (…………………………) 

 

*(coret yang tidak perlu) 

 

 

 

Lampiran 7 

Lembar Kuisioner 

 

I. Data Demografi 



 
 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Agama   : 

Status Pernikahan :  

Pekerjaan  :  

Pendidikan   :  

Alamat   : 

Riwayat Penyakit : 

Lama tinggal   :   

 

II. Kuisioner Kesepian 

 

Pernyataan berikut menjelaskan tentang bagaimana anda merasakan sesuatu. 

Untuk tiap pernyataan menjelaskan seberapa sering yang anda rasakan. Mohon 

setiap pernyataan anda jawab dengan cara menentang kolom jawaban yang sesuai 

dengan pilihan anda. 

 

 

 

No. Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

Kadang 

Selalu 

1 Seberapa sering anda merasa 

tidak cocok dengan orang-orang 

dari sekitar anda?    

    

2 Seberapa sering anda merasa 

tidak memiliki teman?  
    

3 Seberapa sering anda merasa 

tidak ada seseorang pun yang 

dapat anda mintai tolong?  

    



 
 

4 Seberapa sering anda merasa 

sendiri?  
    

5 Seberapa sering anda merasa 

menjadi bagian dari kelompok 

teman-teman anda?  

    

6 Seberapa sering anda merasa 

bahwa anda memiliki banyak 

persamaan dengan orang-orang 

disekitar anda?  

    

7 Seberapa sering anda merasa 

bahwa anda tidak dekat dengan 

orang lain?.  

    

8 Seberapa sering anda bahwa hobi 

dan ide anda tidak sama dengan 

orang-orang disekitar anda?  

    

9 Seberapa sering and anda merasa 

ramah dan bersahabat?  
    

10 Seberapa sering anda merasa 

dekat dengan orang lain?  
    

11 Seberapa sering anda merasa 

ditinggalkan?  
    

12 Seberapa sering anda merasa 

hubungan anda dengan orang lain 

tidak berarti?  

    

13 Seberapa sering anda merasa tak 

satupun orang mengenal anda 

dengan baik? 

    

14 Seberapa sering anda merasa 

terisolasi dari orang lain?  
    

15 Seberapa sering anda dapat 

menemukan teman ketika anda 

membutuhkannya?  

    

16 Seberapa sering anda merasa 

bahwa ada seseorang yang benar-

benar dapat mengerti anda?  

    

17 Seberapa sering anda merasa 

malu?  
    



 
 

18 Seberapa sering anda merasa 

bahwa orang-orang ada disekitar 

anda, tetapi tidak bersama anda?  

    

19 Seberapa sering anda merasa 

bahwa ada orang yang dapat 

anda ajak bicara (ngobrol)?  

    

20 Seberapa sering anda merasa 

bahwa ada orang yang dapat 

anda mintai tolong?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8                      

Data Tabulasi                     

                        

Sebelum                       

No Nama 

Pertanyaan No 

Jmlh kesepian 1 
2 3 

4 5 6 
7 8 

9 10 
11 12 13 14 

15 16 
17 18 

19 20 

fav fav fav fav fav fav fav fav fav fav 

1 

Ny. 

M 1 4 4 1 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 berat 

2 Ny. S 1 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 71 berat 

                        

sesudah                       

No Nama 

Pertanyaan No 

Jmlh kesepian 1 
2 3 

4 5 6 
7 8 

9 10 
11 12 13 14 

15 16 
17 18 

19 20 

fav fav fav fav fav fav fav fav fav fav 

1 

Ny. 

M 2 3 4 1 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 4 4 61 sedang 

2 Ny. S 3 4 4 4 1 3 2 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 67 berat 

                        

 keterangan:                      

 20-34 tidak kesepian 1                  

 35-49 kesepian ringan 2                  

 50-64 kesepian sedang 3                  

 65-80 kesepian berat 4                  
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Lampiran 9 

Dokumentasi 

 

24 Oktober 2021 

   

   

Waktu kunjungan 

   

7 November 2021 
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Evaluasi 
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