
LAMPIRAN 1 : ANGKET TERTUTUP 

No. Responden 

 

KUALITAS KOMUNIKASI DALAM KELUARGA TERHADAP TINGKAT 

KEAKRABAN PADA ANAK DI KELURAHAN KUTABARU 

I Identitas Responden  

Jenis Kelamin :  

Usia  :    Tahun 

II Petunjuk Pengisian 

1. Pengisian kuisioner ini semata – mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, semua pilihan jawaban dan pendapat Saudara akan dirahasiakan oleh 

peneliti. 

2. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh kemungkinan jawabannya. 

3. Isilah jawaban dengan memberikan tanda check list (√ ) pada salah satu pilihan 

jawaban yang Saudara anggap sesuai dengan kondisi sebenarnya.  

4. Peneliti mengharapkan semua pertanyaan dijawab dan tidak ada yang dilewatkan. 

5. Terima kasih atas kerja samanya  

 

 

 

 

 

 

 

 



III Aspek Pertanyaan Kualitas Komunikasi 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Selalu 

Kadang 

- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

     

1 Dalam keluarga harus memiliki aturan – aturan yang dibuat 

sesuai kesepakatan bersama 

   

2 Setiap aturan harus dipatuhi secara baik oleh anggota 

keluarga 

   

3 Mengembangkan aturan bersama dalam keluarga untuk 

strategi pembelajaran dan pengembangan karakter anak 

   

     

4 Dalam keluarga harus mengutamakan kepentingan bersama 

dari kepentingan pribadi 

   

5 Kepentingan bersama bertujuan untuk bisa memahami dan 

menghargai orang lain 

   

     

6 Menunjukkan makna dan tujuan komunikasi ketika 

berdiskusi dalam keluarga 

   

7 Memberikan isi – isi pembicaraan yang baik dalam 

keluarga agar anak – anak dapat berkomunikasi yang baik. 

   

8 Penyampaian informasi dalam keluarga harus mudah 

dipahami satu sama lain 

   

9 Saling memberikan informasi secara lengkap dan jelas    

     

10 Mengenal diri sendiri dan orang lain agar bersikap terbuka 

satu sama lain 

   

11 Saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan suatu 

masalah 

   

12 Saling bereaksi secara jujur ketika berkomunikasi    

13 Saling berbagi pengalaman    

     

14 Dalam keluarga harus saling peduli satu sama lain untuk 

membangun simpati 

   

15 Orangtua bersedia mendengarkan dan merespon anak – 

anaknya ketika bercerita 

   

16 Saling menghargai pendapat satu sama lain    

17 Orangtua mengucapkan selamat kepada anak – anak yang 

meraih prestasi 

   

     

18 Orangtua menyemangati anak – anak yang mendapat nilai 

buruk dalam ulangan 

   

Mengutamakan Kepentingan Bersama 

Isi (Content) 

Keterbukaan 

Empati  

Sikap Mendukung 

Mengembangkan Aturan Bersama 



19 Orangtua memberikan ucapan selamat kepada anak – anak 

yang mendapat nilai bagus 

   

20 Saling mendukung satu sama lain ketika anggota keluarga 

butuh bantuan 

   

     

21 Mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam 

keluarga 

   

22 Saling bersikap dan berpikir positif dalam keluarga    

23 Orangtua akan menegur anak – anak yang salah dengan 

bahasa – bahasa yang baik 

   

     

24 Dalam keluarga masing – masing mengutarakan 

pendapatnya dengan nada yang santai tetapi santun dan 

baik 

   

25 Orangtua memberikan kebebasan kepada anak – anak 

untuk berpendapat 

   

26 Orangtua tidak bersikap otoriter kepada anak - anak    

 

IV Aspek Pertanyaan Tingkat Keakraban 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Selalu 

Kadang 

- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

     

1 Saling membangun kedekatan antar anggota keluarga 

dengan cara kesamaan opini maupun pengalaman 

   

2 Setiap waktu senggang masing – masing anggota keluarga 

selalu mengajak berbicara dan tertawa bersama 

   

3 Saling mengungkapkan apa yang disuka dan tidak disuka    

     

4 Sering menghabiskan waktu bersama keluarga pergi 

berlibur ke tempat wisata 

   

5 Sering menghabiskan waktu bersama keluarga pergi 

berbelanja baik di pusat perbelanjaan ataupun pasar 

tradisional 

   

6 Sering menghabiskan akhir pekan bersama keluarga    

     

7 Saling berkata jujur atas segala perkataan yang diucapakan 

untuk membangun saling kepercayaan 

   

8 Dalam keluarga, tidak boleh menjanjikan sesuatu yang sulit 

dipenuhi 

   

9 Saling meminta maaf ketika ada anggota keluarga yang 

berbuat salah 

   

Sikap Positif 

Kesetaraan  

Sering Menghabiskan Waktu Bersama 

Saling Percaya satu sama lain 

Saling Menyatakan Kesukaan 



     

10 Orangtua akan meminta bantuan anak – anaknya ketika 

kesulitan 

   

11 Anak – anak akan meminta bantuan orangtuanya ketika ada 

masalah 

   

12 Anak – anak membutuhkan ibunya untuk memasak di 

rumah dan ayahnya untuk menafkahi keluarga 

   

13 Orangtua dan anak – anak menjalin kerja sama yang baik 

dalam keluarga untuk membangun saling ketergantungan 

   

     

14 Orangtua bertanggung jawab dalam hal membesarkan, 

mendidik, mengasuh dan menafkahi anak – anaknya 

   

15 Anak – anak bertanggung jawab untuk menyayangi, 

menghormati, patuh kepada orangtuanya serta menafkahi 

orangtuanya yang sudah berusia lanjut 

   

16 Orangtua dan anak – anak bersama – sama memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga 

   

 

Saling Ketergantungan 

Saling Menjaga Tanggung Jawab 


