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LAMPIRAN
KUESIONER
Gambaran Perilaku Keluarga Dalam Menyimpan Dan Membuang Obat
Antibiotik Di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar
Tanggal: ...../…../201…
No responden:

PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah identitas Bapak/Ibuterlebih dahulu dengan memberitanda (√) pada
kolom jawaban yang tersedia.
2. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti dan beri tanda (√) pada kolom
yang tersedia di setiap butir pernyataan.
3. Bapak/Ibu diharapkan menjawab semua pernyataan jangan sampai ada
yang terlewatkan.
4. Kuesioner ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua
jawaban adalah benar jika benar-benar sesuai dengan kenyataan yang anda
rasakan.

A. DataSosioemografi
1. Usia

2 () > 20≤ 30 tahun

: 1 ()20 tahun

3 () > 30≤ 40 tahun4 () > 40≤ 50 tahun
5 () > 50≤ 60 tahun6 () > 60 tahun

2. Jenis kelamin

: 1 () Laki-laki

2 () Perempuan

3. Tingkat

: 1 () SD

2 () SMP

Pendidikan

3 () SMA/Sederajat

4 () Perguruan Tinggi

5 () Lain-lain

4. Status
Pekerjaan

: 1 () Pegawai Negeri
3 () Wiraswasta

2 () Pegawai swasta
4 () Rumah Tangga

5 () Lain-lain
1

: 1 () ≤ Rp. 1.000.000,-/ bulan

5. Tingkat
Penghasilan

2 () > Rp. 1.000.000,- ≤ Rp. 2.000.000,-/bulan
3 () > Rp. 2.000.000,- ≤ Rp. 3.000.000,-/bulan
4 () > Rp 3.000.000,-/bulan

6. Kunjungan ke Apotek dalam 1 tahun terakhir:
1 () 1 kali

2 () 2 kali

3 () 3 kali

4 () 4 kali

5 () lebih dari 5 kali
7. Ketika menggunakan obat antibiotik di dapatkan dari:
1 () Apotek

2 () Puskesmas

3 () Rumah Sakit

4 () dan lain-lain

Alamat dan No Telp/HP: ............................................

B. Pengetahuan Keluarga terhadap Apoteker
NO

Daftar Pernyataaan

Ya

Apoteker adalah lulusan sarjana farmasi
1

dan telah menyelesaikan program profesi
Apoteker

2

Apoteker adalah penanggung jawab di
apotek Puskesmas
Apoteker

3

adalah

profesi

yang

bertanggung jawab terhadap pengelolaan
obat mulai dari produksi, penyimpanan,
distribusi sampai dikonsumsi oleh pasien

4

5

Apoteker adalah profesi yang paling
memahami tentang obat-obatan
Informasi tentang penggunaan obat yang
tepat diperoleh dari Apoteker.

2

Tidak

C. Pengetahuan Keluargaterhadap Obat Antiobiotik

NO
1.

Daftar Pernyataan
Antibiotik

adalah

obat

yang

Ya
dapat

membunuh kuman atau bakteri.
2.

Antibiotik termasuk golongan obat keras

3.

Antibiotik

dapat

digunakan

untuk

mengobati segala jenis penyakit
4.

Pemilihan antibiotik disesuaikan dengan
jenis penyakit

5.

Antibiotik harus digunakan sampai habis
meskipun gejala penyakit sudah hilang

6.

Antibiotik

dapat

menyebabkan

reaksi

alergi
7.

Antibiotik yang digunakan tidaksesuai
anjuran

dokter

bisa

menimbulkan

resistensi (kekebalan) kuman
8.

Pemberian antibiotik untuk ibu hamil dan
orang tua harus sangat hati-hati

9.

Antibiotik

yang

bersisa

tidak

boleh

digunakan kembali ketika sakit
10.

Penyimpanan antibiotik yang baik harus
terhindar dari cahaya matahari secara
langsung

3

Tidak

D. Perilaku Keluarga dalam Menyimpan Antibiotik

NO

Daftar Pertanyaan

Ya

Pengetahuan
1.

Apakah saudara mengetahui bahwa obat
antibiotik harus di simpan dengan cara
yang tepat?

2.

Apakah

saudara

mengetahui

cara

penyimpanan obat antibiotik yang benar?
3.

Apakah

saudara

mengetahui

tujuan

penyimpanan obat antibiotik yang benar?
4.

Apakah saudara mengetahui apa dampak
dari penyimpanan obat antibiotik yang
tidak tepat?
Sikap

5.

Apakah saudara akan menyimpan obat
antibiotikyang

sedang

di

gunakan

sekarang?
6.

Apakah saudara akan menyimpan obat
antibiotik apabila bersisa dari pemakaian
sebelumnya?

7.

Apakah saudara akan menyimpan obat
antibiotik untuk persediaan?

8.

Apakah saudara akan mengembalikan
obat antibiotik ketika tidak habis ke
puskesmas, apotek atau tempat saudara
memperoleh obat antibiotik
Tindakan

9.

Apakah

saudara

menyimpan

obat

antibiotik pada wadah khusus?
10.

Apakah

saudara

menyimpan

obat

antibiotik jauh pada jangkauan anak
anak?

4

Tidak

11.

Apakah tempat saudara menyimpan obat
antibiotik tidak terkena sinar matahari
langsung?

12.

Apakah

saudara

antibiotik

pada

memisahkannya

menyimpan

wadah

obat

khusus

dengan

dan

obat-obatan

lain?

E. Perilaku Keluargadalam Membuang Antibiotik
NO

Daftar Pertanyaan

Ya

Pengetahuan
1.

Apakah saudara mengetahui bangaimana
cara membuang obat antibiotik yang
tepat?

2.

Apakah saudara mengetahui ciri-ciri obat
antibiotik yang sudah kadaluarsa?

3.

Apakah

saudara

mengetahui

tanggal

kadaluarsa obat antibiotik?
4.

Apakah saudara mengetahui apa yang
dilakukan

sebelum

membuang

obat

antibiotik?
Sikap
5.

Apakah Saudara akan membuang obat
antibiotik yang belum kadaluarsa?

6.

Apakah saudara akan membuang obat
antibiotik yang telah kadaluarsa?

7.

Apakah saudara akan mengembalikan ke
puskesmas atau apotek obat antibiotik
yang telah kadaluarsa?

8.

Apakah saudara akan membuang obat
antibiotik bersamaan dengan obat dan
bentuk sediaan obat lainnya?
Tindakan

5

Tidak

9.

Apakah

saudara

membuang

obat

antibiotik dengan cara membuang lagsung
ke tempat sampah?
10. Apakah

saudara

membuang

obat

antibiotik dengan kemasan?
11. Apakah

saudara

membuang

obat

antibiotik syrup dengan botolnya?
12. Apakah

saudara

membuang

antibiotik dengan cara di bakar?

6

obat

