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FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Gambaran Dukungan Sosial yang diberikan Keluarga terhadap Kepatuhan Minum 

Obat Pasien Gangguan Jiwa  

 Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelsaikan tugas akhir di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Yogyakarta .Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Gambaran Dukungan Sosial yang diberikan keluarga selama rawat jalan. 

 Saya mengharapkan jawaban/tanggapan yang responden berikan dengan pendapat 

responden sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya menjamin kerahasiaan pendapat 

dan identitas responden. Informasi yang responden berikan hanya akan digunakan untuk 

pengembangan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 

 Partisipasi responden dalam penelitian ini bersifat bebas untuk menjadi peserta 

penelitian atau menolak tanpa ada sanksi apapun. Jika responden bersedia 

menjadi peserta penelitian ini, silahkan responden menandatangani kolom dibawah ini. 

 

 

 

 

   

                                                                                                        

Yogyakarta,.................................2018 

           Peneliti   

     

 

                                                                                                

    (Riska Astria)                                              (Responden) 
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DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah jawaban pada tempat yang telah disediakan  

2. Gunakan cross check (√) pada jawaban yang dipilih  

A.Demografi Klien 

 ( Data pasien /Anggota Keluarga yang menjalani pengobatan di RSJ Grahasia ) 

1. Nama inisial  : 

2. Usia   : 

B.Demografi Responden 

1. Nama inisial   : 

2. Usia    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Pekerjaan   : 

5. Penghasilan/bulan  : 

6. Pendidikan   : 

7. Hubungan dengan Klien : 

a. Ayah 

b. Ibu 

c. Anak 

d. Suami 

e. Istri 

f. Kakak 

g. Adik 
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I. KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA 

Isilah kolom dibawah ini dengan tanda ceklist (√) sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya .Setiap pertanyaan dijawab hanya satu jawaban yang menurut anda 

paling sesuai dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Ya 

b. Tidak 

A.  INSTRUMEN DUKUNGAN EMOSIONAL KELUARGA 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1 Memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sakit   

2 Mendengarkan keluhan anggota keluarga yang sakit   

3 Mendampingi anggota keluarga yang sakit sampai keadaannya 

lebih baik 

  

4 Memberikan kepercayaan kepada anggota keluarga yang sakit 

untuk menjalankan aktivitas sehari-hari 

  

5 Ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh anggota keluarga 

yang sakit 

  

6 Merasakan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga yang 

sakit adalah masalah yang harus dihadapi bersama 

  

7 Menjaga perasaan anggota keluarga yang sakit   

 

B. INSTRUMEN DUKUNGAN INFORMASIONAL KELUARGA 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1 Memberikan arahan/petunjuk kepada anggota keluarga yang sakit 

untuk keluar dari persoalan yang dihadapi 

  

2 Memberikan saran kepada anggota keluarga yang sakit untuk 

mengikuti pengobatan lanjutan di poli psikiatri 

  

3 Mendampingi anggota keluarga yang sakit untuk berobat jalan   

4 Menceritakan hasil perkembangan pengobatan di poli psikiatri 

kepada anggota keluarga yang sakit 

  

5 Menjelaskan kepada anggota keluarga yang sakit pentingnya 

meminum obat 

  

6 Menjelaskan kepada anggota keluarga yang sakit cara mium obat 

yang benar 

  

7 Membimbing anggota keluarga yang sakit agar meminum obat 

tepat waktu sesuai anjuran dokter 

  

8 Membimbing anggota keluarga yang sakit untuk menjaga 

kebersihan diri 

  

 

 

 



 

 

C. DUKUNGAN PENILAIAN KELUARGA 

No Pernyataan YA TIDAK 

1 Memberikan pujian saat anggota keluarga yang sakit meminum 

obat tepat waktu 

  

2 Memberikan pujian kepadanya saat anggota keluarga yang sakit 

mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

  

3 Membimbing anggota keluarga yang sakit dalam menjalankan 

aktivitas di luar rumah 

  

4 Mengikutsertakan anggota keluarga yang sakit dalam memutuskan 

atas kesadaran dirinya untuk berobat 

  

5 Memberikan semangat kepada anggota keluarga yang sakit dalam 

menjalani pengobatan 

  

 

D. DUKUNGAN INSTRUMENTAL KELUARGA 

No Pernyataan YA TIDAK 

1 Mengantar anggota keluarga yang sakit untuk menjalani 

pengobatan 

  

2 Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan sesuai anjuran dokter   

3 Mengawasi anggota keluarga yang sakit benar-benar minum obat   

4 Membimbing anggota keluarga yang sakit dalam melakukan 

akitivitas sesuai kemampuan atau hobi yang dimilikinya 

  

5 Membimbing anggota keluarga yang sakit untuk segera berobat 

jika menunjukkan tanda kekambuhan 

  

6 Merasa bertanggung jawab terhadap pengobatan anggota keluarga 

yang sakit 
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II. KUESIONER KEPATUHAN MINUM OBAT 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada tempat 

yang telah disediakan. Semua pertanyaan diisi dengan satu jawaban. 

Keterangan : 

a. Ya 

b. Tidak 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1 Pasein selalu meminum obat secara teratur tanpa diingatkan 

oleh keluarga 

  

2 Pasien selalu meminum obat sesuai dengan dosis yang 

diberikan oleh rumah sakit  

  

3 Pasien tidak menghentikan obat yang dikonsumsi sebelum 

waktunya  

  

4 Pasien mengetahui jadwal minum obat secara mandiri   

5 Keluarga selalu mengingatkan pasien dalam minum obat    

6 Ketidakpatuhan minum obat pasien karena kurangnya 

pengawasan terapi dirumah  

  

7 Pasien atau keluarga pasien tidak menebus resep obat karena 

harga obat terlalu mahal 

  

8 Pasien tidak patuh mengonsumsi obat karena tidak mengerti 

instruksi pengguna obat 

  

9 Keluarga selalu mengajak pasien untuk berobat melakukan 

jadwal kontrol   

  

10 Pasien minum obat secara teratur karena dibantu adanya 

pemberian label pada setiap kemasan obat 
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