
Lampiran 1 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada : 

Yth. Calon Responden Penelitian 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : Agung Widiastuti 

Mahasiswa : Program Studi Magister Keperawatan UMY 

No Telp : 085725332003 

Mengajukan dengan hormat kepada Bapak/Ibu/ Saudara untuk 

bersedia menjadi responden penelitian saya yang berjudul 

“Dukungan Sosial Terhadap Mobilisasi Dini Pada Pasien Post 

Operasi Total Knee Replacement”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dukungan sosial terhadap mobilisasi dini 

pada pasien post operasi Total Knee Replacement.  

Prosedur penelitian ini yang akan dilakukanadalah 

Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan penjelasan dan setuju menjadi 

responden, selanjutnya akan diobservasi mengenai mobilisasi dari 

H ke 0 sampai H ke 4 post operasi serta mengisi kuesioner yang 

berisi pertanyaan terkait biodata, dan kuesioner dukungan sosial. 

Penelitian ini tidak menimbulkan resiko apapun yang sifatnya 

merugikan pasien.  

Dengan ini, Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Kerahasiaan semua 

informasi akan dijaga dan hanya akan digunakan untuk 



kepentingan penelitian. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab 

dengan jawaban yang jujur tanpa menutupi hal yang sebenarnya 

dan dapat berpartisipasi dalam penelitian ini. Atas perhatian dan 

partisipasinya saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

       Surakarta,                          2019 

Pemberi Informasi      Penerima Informasi 

  

   

 

 

 Agung Widiastuti   (               ) 



Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama : ...........................................................................................................  

Umur : ...........................................................................................................  

Alamat : ...........................................................................................................  

Setelah mendapat perjelasan dari peneliti  mengenai penelitian 

yang berjudul “Dukungan Sosial Terhadap Mobilisasi Dini Pada 

Pasien Post Operasi Total Knee Replacement”. Maka saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian 

ini. 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini adalah sukarela tanpa 

paksaan dari siapapun. Demikian pernyataan ini sayabuat untuk 

dapat digunakan semesinya. 

 

 

              Surakarta,                       2019 

 

Mengetahui    Yang membuat pernyataan 

Peneliti     Responden 

 

 

 

 

 

Agung Widiastuti   (                                       ) 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Responden 

NO RESPONDEN  : 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Isilah identitas secara lengkap dan benar. 

2. Berilah tanda check (√) pada jawaban pilihan anda. 

3. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai hati nurani anda. 

4. Dalam memilih jawaban anda hanya cukup memilih satu 

jawaban dalam setiap pertanyaan. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Inisial   : 

Dx. Medis  

Tanggal masuk RS :………  …..2019  Jam: …………WIB 

Tanggal operasi :…………....2019  Jam :…...…….WIB 

Tanggal Pulang dari RS :….…....2019  Jam :…...…….WIB 

1. Jenis kelamin : 

Perempuan 

Laki-laki 

2. Pendidikan terakhir : 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

3. Umur :……………………………………… … 

 

4. Pekerjaan :…………………………............………. 



B. KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL  

Berilah tanda check ( √ ) pada kolom yang telah disediakan 

sesuai dengan jawaban Anda.  

No Poin (1) 

Tidak 

pernah 

atau 

jarang 

(2) 

Beberapa 

kali 

(3) 

Rutin 

(4) 

Sering 

1 Teman-teman dan keluarga 

saya memahami diri saya. 

    

2 Teman-teman dan keluarga 

saya membantu saya 

berolahraga. 

    

3 Teman-teman dan keluarga 

saya membantu menyediakan 

makanan untuk saya. 

    

4 Saya benar-benar merasa 

didengarkan oleh teman-

teman dan keluarga saya. 

    

5 Teman-teman dan keluarga 

saya selalu berada di sisi saya 

saat saya sakit. 

    

6 Saya dapat berbicara dengan 

teman-teman dan keluarga 

saya mengenai permasalahan-

permasalahan terumit saya. 

    

7 Teman-teman dan keluarga 

saya berbelanja untuk saya. 

    

8 Teman-teman dan keluarga 

saya selalu ada saat saya 

butuhkan. 

 

    



9 Teman-teman dan keluarga 

saya menyediakan transportasi 

untuk saya. 

    

10 Saya bisa berbagi kebahagiaan 

dan kesedihan dengan teman-

teman dan keluarga saya. 

    

11 Teman-teman dan keluarga 

saya membantu saya 

melakukan pekerjaan rumah 

tangga. 

    

12 Teman-teman dan keluarga 

saya siap sedia dalam 

membantu saya membuat 

keputusan. 

    



C. Lembar Observasi



 

 



 

 



 

 

 



 


