
 

 

LAMPIRAN 

   



Lampiran 1 

 

PENJELASAN PENELITIAN MENJADI RESPONDEN 

Responden yang terhormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Fitri Wahyuni Mz. Matoka 

NIM : 20130320083 

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan melakukan penelitian 

dengan judul “DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN 

KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA PASIEN PALIATIF DI RS PKU 

MUHAMMADIYAH GAMPING YOGYAKARTA”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga terhadap spiritual pasien paliatif  

Untuk kegiatan ini, saya memohon kesediaan kepada Bapak/Ibu/Saudara/(i) 

untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan cara mengisi kuisioner yang 

terlampir. Jawaban dan data Bapak/Ibu/Saudara/(i) akan dijamin kerahasiaannya dan 

hanya digunakan untuk penelitian ini. Namun, apabila Bapak/Ibu/Saudara/(i) 

menolak untuk menjadi responden, saya tidak memaksa dan saya meghargai 

keputusan tersebut. 

Apabila Bapak/Ibu/Saudara/(i) bersedia untuk menjadi reponden, diharapkan 

dapat mengisi lembar persetujuan yang telah terlampir dengan menandatanganinya. 



Setelah itu Bapak/Ibu/Saudara/(i) dapat mengisi jawaban pada lembar kuisioner yang 

ada. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

        Yogyakarta,....2017 

Peneliti  

 

      Fitri Wahyuni Mz. Matoka 

  



Lampiran 2  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah membaca dan memahami penjelasan pada lembar pertama, saya 

bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh Fitri Wahyuni Mz Matoka dari Program Studi Ilmu Keperawatan, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

yang penelitiannya berjudul “DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP 

PEMENUHAN KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA PASIEN PALIATIF DI RS 

PKU MUHAMMADIYAH GAMPING”.  

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak memberikan dampak buruk pada 

saya dan keluarga saya, sehingga saya setuju untuk menjadi reponden dalam 

penelitian ini. 

 

Yogyakarta, 2017  

Responden 

 

 (..............................) 

  



Lampiran 3  

FORMAT DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Isilah dengan benar dan jujur biodata berikut ini dan berikan tanda centang (√ ) pada 

kolom yang telah disediakan.  

Nama/ Inisial Responden  :   

Jenis Kelamin  :  ( ) Laki-laki  ( ) Perempuan  

Usia : ............ tahun  

Agama  :  

Suku/Ras  : 

Pekerjaan  :  ( ) PNS  ( ) TNI/POLRI  

  ( ) Wirausaha  ( ) Karyawan   

  ( ) Lain-lain............................... (sebutkan) 

Jumlah Keluarga  : ............. orang  

Status Perkawinan  :  ( ) Menikah  ( ) Belum Menikah  

  ( ) Janda/Duda  

Pendidikan Terakhir :  ( ) SD  ( ) SMP  

  ( ) SMA  ( ) Perguruan Tinggi  

Hubungan Keluarga dengan Pasien: ( ) Ayah   ( ) Ibu 

     ( ) kakak  ( ) Adik 

     ( ) lain-lain……………………(sebutkan) 



Lampiran 4 

Kuesioner : Dukungan keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual 

Petunjuk pengisian 

1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut ini 

2. Tanyakan jika ada yang kurang dimengerti kepada peneliti atau asisten peneliti 

3. Isilah pernyataan di bawah ini dengan tanda centang (√)  

4. Skor akan diisi oleh peneliti 

No Pernyataan Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering  Selalu 

 Hubungan dengan diri sendiri     

1.  Keluarga membantu pasien 

memahami kelebihannya 

    

2. Keluarga membantu pasien 

memahami kekurangannya 

    

3. Keluarga membantu pasien 

memahami kesulitannya 

    

4. Keluarga membantu pasien 

menyelesaikan masalahnya 

    

5. Keluarga membantu pasin     



menciptakan harapan baru dalam 

hidupnya 

6. Keluarga membantu pasien 

menghadapai perubahan pada 

dirinya 

    

7. Keluarga memberikan pasien 

dukungan dan motivasi 

    

 Hubungan dengan orang lain     

8. Keluarga membantu pasien 

bersosialisasi dengan lingkungan 

    

9. keluarga membantu pasien dalam 

berhubungan dengan pasien lain 

    

10. Keluarga membantu pasien dalam 

berhubungan dengan teman-

temannya 

    

11. Keluarga membantu pasien 

berhubungan dengan kerabat 

lainnya 

    



12. Keluarga membantu pasien 

berhubungan dengan tenaga 

kesehatan 

    

13. Keluarga membantu pasien 

berhubungan dengan tokoh agama 

    

 Hubungan dengan lingkungan     

14. Keluarga memfasilitasi pasien 

dalam memelihara kebersihan 

lingkungan.  

    

15. Keluarga memfasilitasi pasien 

dalam memelihara kesejukan 

lingkungan 

    

16. Keluarga memfasilitasi pasien 

untuk mendapatkan lingkungan 

yang nyaman 

    

 Hubungan dengan Tuhan     

17. Keluarga membantu pasien 

menyadari bahwa penyakitnya 

adalah ujian atau cobaan dari 

    



Tuhan 

18. Keluarga mengingatkan pasien 

untuk beribadah 

    

19. Keluarga membimbingpasien 

untuk berdoa 

    

20. Keluarga membacakan kitab suci 

untuk pasien 

    

21. Keluarga memfasilitasi kebutuhan / 

keperluaan ibadah pasien seperti 

menyediakan perlengkapan untuk 

ibadah 

    

22. Keluarga menghadirkan pemuka 

agama 

    

23. Kelurga memfasilitasi pasien 

beramal 

    

24. Keluarga membantu pasien 

menemukan kenyamanan dalam 

kehidupan agama yang diyakini 

pasien. 

    

 



 



 


