
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil riset ini menggambarkan ada tidaknya hubungan tingkat depresi 

dengan kepatuhan minum obat pada odha di puskesmas temindung 

samarinda. Hasil analisa penelitian di uraikan dalam wujud tabel distribusi 

frekuensi serta tekstual yang di dasarkan pada analisis univariat serta 

bivariat. Periset juga meningkatkan bahasan tentang ceriman universal 

puskesmas temindung samarinda sehingga bisa dijadikan sumber tambahan 

data untuk periset. 

A. Gambaran Umum PUSKESMAS Temindung 

Puskesmas temindung terletak di Jalan Pelita, Sungai Pinang Dalam, 

Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mempunyai visi 

pelayanan prima demi terwujudnya masyarakat wilayah kerja puskesmas 

temindung yang mandiri untuk hidup sehat. Dengan batasan wilayah kerja 

antara lain kelurahan sungai pinang dalam dan kelurahan wonorejo. Serta 

dibantu oleh tiga puskesmas pembantu yaitu puskesmas solong, 

puskesmas bandang dan puskesmas gubuk sawah. (Tata usaha PKM 

Temindung, 2019). 

B. Hasil Penelitian 

Pada bab ini, hendak diuraikan hasil riset dan pembahasan menimpa 

Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di 

PUSKESMAS Temindung Samarinda. 



 

Pada penelitian ini, pengumpulan informasi dilaksanakan pada bulan 

Maret hingga Mei 2020, dan sasaran riset ini pada ODHA di Puskesmas 

Temindung Samarinda. Hasil penelitian ini menggambarkan ada tidaknya 

Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di 

Puskesmas Temindung Samarinda. Riset ini diperoleh dengan 

memberikan lembar kuesioner kepada pasien yang sedang mengambil 

obat di Puskesmas Temindung Samarinda. Sampel yang diteliti sebanyak 

73 responden, adapun hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Karakteristik Responden 

Analisa univariat dalam riset ini menggambarkan distribusi frekuensi 

dari usia, tipe kelamin, pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan. 

a. Usia 

Tabel 4.1 Distribusi  
Frekuensi Berdasarkan Usia Responden 

 ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Usia Frekuensi % 
15-25 Tahun 23 31,5 
26-45 Tahun 45 61,6 
46-65 Tahun 5 6,8 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.1 didapatkan distribusi responden berdasarkan usia 

dimana yang berusia 15-25 tahun yaitu 23 orang (31,5%), berusia 

26-45 tahun yaitu 45 orang (61,6%) dan berusia 46-65 yaitu 

sebanyak 5 orang (6,8%). 

 

 



 

b. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Jenis Kelamin Responden  

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Jenis Kelamin Frekuensi % 
Laki-Laki 60 82,2 

Perempuan 13 17,8 
Total 73 100 

 

Pada tabel 4.2 didapatkan gambaran tentang distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin dimana responden Laki-Laki yaitu 60 

orang (82,2%), dan Perempuan yaitu 13 orang (17,8%). 

c. Pendidikan 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Pendidikan Responden  

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Pendidikan Frekuensi % 

SD 2 2,7 
SMP 4 5,5 
SMA 55 75,3 

DIPLOMA 1 1,4 
SARJANA 11 15,1 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.3 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi 

responden berdasarkan pendidikan dimana berpendidikan SD yaitu 2 

orang (2,7%), SMP yaitu 4 orang (5,5%), SMA yaitu 55 orang 

(75,3%), Diploma yaitu 1 orang (1,4%), dan Sarjana yaitu 11 orang 

(15,1%). 

 

 



 

d. Pekerjaan 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Pekerjaan Responden   

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Pekerjaan Frekuensi % 
Swasta 18 24,7 

Pegawai 7 9,6 
Wiraswasta 27 37,0 

IRT 7 9,6 
Panti Pijat 1 1,4 

THM 1 1,4 
Sekolah/Kuliah 7 9,6 
Belum bekerja 3 4,1 
Petani/ buruh 2 2,7 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.4 didapatkan distribusi responden berdasarkan 

pekerjaan dimana responden yg bekerja swasta yaitu 18 orang 

(24,7%), pegawai yaitu 7 orang (9,6%), wiraswasta yaitu 27 orang 

(37,0%), IRT yaitu 7 orang (9,6%), panti pijat yaitu 1 orang (1,4%), 

THM yaitu 1 orang (1,4%), sekolah/kuliah yaitu 7 orang (9,6%), 

belum bekerja yaitu 3 orang (4,1%), dan petani/buruh yaitu 2 orang 

(2,7%). 

e. Status Pernikahan 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Status Pernikahan Responden   
ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Status Pernikahan Frekuensi % 
Belum Menikah 55 75,3 

Menikah 11 15,1 
Janda 6 8,2 
Duda 1 1,4 
Total 73 100 

 



 

Pada tabel 4.5 didapatkan distribusi responden berdasarkan 

status pernikahan dimana yg belum menikah yaitu 55 orang (75,3%), 

responden yg sudah menikah yaitu sebanyak 11 orang (15,1%), 

responden yg berstatus janda yaitu sebanyak 6 orang (8,2%), 

responden yg berstatus duda yaitu sebanyak 1 orang (1,4%). 

2. Analisa Univariat 

a. Variabel Tingkat Depresi 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Tingkat Depresi Responden 

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Tingkat Depresi Frekuensi % 
Tidak Depresi 19 26,0 

Depresi Ringan 27 37,0 
Depresi Sedang 17 23,3 
Depresi Berat 10 13,7 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.6 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi 

responden berdasarkan tingkat depresi dimana yg tidak depresi yaitu 

19 orang (26,0%), responden yg depresi ringan yaitu sebanyak 27 

orang (37,0%), responden yg depresi sedang yaitu sebanyak 17 

orang (23,3%), responden yg depresi berat yaitu sebanyak 10 orang 

(13,7%). 

 

 

 

 

 



 

b. Variabel Kepatuhan Minum Obat 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Kepatuhan Minum Obat 

Responden ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Kepatuhan Minum 
Obat Frekuensi  (%) 
Patuh 62 84,9 

TIdak Patuh 11 15,1 

Jumlah 73 100 
 

Pada tabel 4.7 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi 

responden berdasarkan kepatuhan minum obat dimana yang patuh 

yaitu 62 orang (84,9%), dan responden tidak patuh 11 orang (15,1). 

3. Analisa Bivariat 

Tabel 4.8 Analisis Variabel Bivariat  
Hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan  

minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

Tingkat 
Depresi 

Kepatuhan Minum Obat 
Total OR 

P 

Patuh Tidak Patuh Value 

N % N % N % 

Tidak Depresi 19 26,0 7 9,6 26 35,6 0,252 0,033 

Depresi 43 58,9 4 5,5 47 64,4 

Total 62 84,9 11 15,1 73 100     

 

Hasil analisis hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 

obat pada penderita ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

sebanyak 62 orang (84,9%) yang patuh minum obat dan tidak patuh 

minum obat sebanyak 11 orang (15,1%), kemudian p value didapatkan 

0,033 (<0,05) berarti ada hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan 

minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Nilai 



 

Odd Ratio didapatkan 0,252, yang berarti Tingkat Depresi berpengaruh 

0,252 kali terhadap kepatuhan minum obat.  

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Berdasarkan Usia 

Berdasarkan kategori usia berdasarkan penggolongan Depkes 

(2012) diperoleh hasil bahwa sebagian besar usia responden adalah 

26-45 tahun 45 orang (61,6%), 15-25  tahun 23 orang (31,5%), 46-65 

tahun 5 orang (6,8%). Informasi ini cocok dengan survei yang dicoba 

oleh UNAIDS (2010), kelompok paling banyak buat pengidap HIV 

serta AIDS diseluruh dunia terjalin pada kelompok umur 20- 40 

tahun. 

Tidak hanya itu informasi ini pula cocok dengan persentase 

permasalahan AIDS paling tinggi di Indonesia dilaporkan pada 

kelompok usia 20-29 tahun sebanyak 15.305 permasalahan (35, 

05%), diiringi kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 12.332 

permasalahan (28,24%), serta kelompok usia 40- 49 tahun sebanyak 

4. 383 permasalahan (10, 04%). Rasio permasalahan HIV antara 

pria serta wanita merupakan 1:1, sebaliknya rasio permasalahan 

AIDS antara pria serta wanita merupakan 2:1. Aspek efek AIDS 

paling tinggi merupakan ikatan seks tidak nyaman pada 

heteroseksual (59, 90%), pemakaian duri suntik tidak steril pada 

Penasun (17, 94%), serta transmisi perinatal (2,73%) (Kemenkes RI, 



 

2013). 

Dilihat dari rata- rata usia responden, bila dihubungkan dengan 

aspek resiko awal kali penularan mungkin pada masa anak muda 

serta berusia muda. BKKBN mencatat pada tahun 2010 didapatkan 

51% anak muda DKI Jakarta telah melaksanakan seks pranikah 

serta 3, 2 juta orang pecandu narkoba (78%) merupakan umur anak 

muda. Informasi ini pula sejalan dengan PPM serta PL (2010) kalau 

penularan HIV serta AIDS paling banyak merupakan lewat ikatan 

intim serta pemakaian narkoba dengan IDU menggapai lebih 50%. 

b. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden adalah laki-

laki 60 orang (82,2%) sisanya adalah perempuan 13 orang (17,8%). 

Presentasi paling banyak bersumber pada tipe kelamin pada 

sebagian besar riset menimpa HIV serta AIDS merupakan pria. 

Informasi ini cocok dengan informasi PPM serta PL (2010), dimana 

pengidap HIV serta AIDS paling banyak merupakan pria dengan 

presentasi menggapai (73%) serta cocok pula dengan riset Fitriani 

Rayasari (2011), dimana pengidap HIV serta AIDS paling banyak 

merupakan pria dengan presentasi menggapai (85, 7%). 

Tingginya presentase pria yang mengidap HIV serta AIDS 

diakibatkan sebab aspek resiko tertular HIV ini banyak dicoba oleh 

pria. Pada survei yang dicoba oleh BKKBN didapatkan seseorang 

pekerja seks perempuan yang terserang HIV sedikitnya bisa 



 

menularkan kepada 6 laki- laki yang melaksanakan ikatan seks 

dengannya, tidak hanya itu ikatan seks sesama tipe bagaikan salah 

satu resiko penular HIV. Dengan demikian informasi ini sejalan 

dengan informasi dari PPM serta L (2010), aspek resiko penularan 

HIV paling banyak merupakan lewat ikatan heteroseksual ataupun 

homoseksual. Informasi dari BNN dari tahun 2003 sampai tahun 

2006 didapatkan pengguna narkoba bagaikan salah satu aspek 

resiko penularan HIV yang didominasi oleh laki- laki serta berbanding 

antara laki-laki serta perempuan merupakan 8: 1. 

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan pendidikan terakhir diperoleh sebagian besar 

responden pendidikan SMA sebanyak 55 orang (75,3%), Sarjana 

sebanyak 11 orang (15,1%), SMP 4 orang (5,5%), SD 2 orang 

(2,7%), dan Diploma 1 orang (1,4%). Riset ini sejalan dengan 

penelitan Alfitri (2008) serta Kusuma (2010) di poliklinik VCT Rumah 

sakit. Adam Malik Padang yang menampilkan presentasi terbanyak 

merupakan pembelajaran SLTA serta pula sejalan dengan riset 

Fitrian Rayasari (2011) ialah menggapai (91, 8%) berpendidikan 

besar (SLTA serta PT). 

Hasil ini sejalan dengan riset yang dicoba oleh Perdana( 2018) 

Pengetahuan berkaitan langsung dengan pembelajaran seorang. 

Pembelajaran merupakan usaha manusia buat meningkatkan serta 

meningkatkan potensi- potensi bawaan baik jasmani ataupun rokhani 



 

cocok dengan nilai- nilai yang terdapat didalam warga serta 

kebudayaan. Tingkatan pembelajaran merupakan status yang 

dipunyai oleh pengidap bersumber pada riwayat pembelajaran yang 

sudah ditempuh tadinya bersumber pada pesan ciri tamat belajar 

yang dipunyai baik resmi ataupun non resmi. Tingkatan 

pembelajaran dibedakan jadi kelompok tidak sekolah, tamat sekolah 

dasar, tamat sekolah lanjutan tingkatan awal, tamat sekolah lanjutan 

tingkatan atas serta tamat pembelajaran kademi ataupun 

pembelajaran besar. 

Keterbatasan pengetahuan penyembuhan merupakan hambatan 

terhadap kepatuhan yang berpotensi buat diganti. Periset mencatat, 

mereka yang berisiko tidak patuh bisa memperoleh khasiat dari 

bahan pembelajaran kesehatan yang disesuaikan dengan budaya 

serta etikat berobat ditulis buat seluruh tingkatan melek huruf( 

Hendry, 2007). 

d. Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan diperoleh responden memiliki pekerjaan 

wiraswasta 27 orang (37,0%), swasta sebanyak 18 orang (24,7%), 

pegawai 7 orang (9,6%), sekolah/ kuliah sebanyak 7 orang (9,6%), 

IRT 7 orang (9,6%), belum bekerja 3 orang (4,1%), petani/buruh 2 

orang (2,7%). panti pijat 1 orang (1,4%) dan THM 1 orang (1,4%). 

Berdasarkan penelitian( Fithria, dkk 2011) Tingkatan kepatuhan 

penyembuhan ARV 95% paling banyak pada responden yang 



 

bekerja yaitu 20 orang ( 41%). Hal ini cocok dengan yang diharapkan 

kalau dengan memiliki pekerjaan yang lebih baik diharapkan memiliki 

tingkatan kepatuhan penyembuhan ARV yang lebih besar sebab tipe 

pekerjaan berkaitan dengan pemasukan seorang, yang 

mempengaruhi terhadap keahlian seorang buat membiayai 

kehidupannya termasuk biaya perjalanan dari rumah ke rumah sakit 

buat mengambil obat. 

e. Berdasarkan Status Pernikahan 

Berdasarkan status pernikahan diperoleh hasil bahwa  responden 

dengan status belum menikah 55 orang (75,3%), menikah 11 orang 

(15,1%), janda sebanyak 6 orang (8,2%) dan duda 1 orang (1,4%). 

Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset Wulandari( 2016) pasien 

yang sudah menikah sebanyak( 65%). 

Galistiani dan Lia mengatakan dukungan sosial paling utama 

dalam konteks ikatan yang akrab ataupun mutu ikatan pernikahan 

serta keluarga ialah sumber sokongan sosial yang sangat berarti. 

Sokongan sosial dari orang- orang disekitar penderita bisa jadi 

penyemangat kepatuhan penyembuhan HIV. 

2. Analisis Univariat 

a. Variabel Tingkat Depresi 

Berdasarkan analisis variabel tingkat depresi didapatkan sebagian 

besar responden yg depresi ringan yaitu sebanyak 27 orang (37,0%), 

responden yg depresi sedang yaitu 17 orang (23,3%), depresi berat 



 

yaitu 10 orang (13,7%), dan tidak depresi yaitu 19 orang (26,0%). 

(Hasil riset ini sejalan dengan riset Yaunin dkk, 2013), didapatkan 

tidak hadapi tekanan mental sebanyak (44, 2%) sebaliknya buat 

tekanan mental sebanyak (55, 8%) dengan pembagian tekanan 

mental ringan Cuma (25, 6%), tekanan mental lagi (11, 6%), tekanan 

mental berat (4, 7%), serta tekanan mental sangat berat (14%). 

Tekanan mental ialah keadaan emosional yang umumnya 

diisyarati dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak 

berarti serta bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak bisa tidur, 

kehabisan selera makan, hasrat intim serta atensi dan kesenangan 

dalam kegiatan yang biasa dicoba. Tekanan mental kerap kali 

berhubungan dengan bermacam permasalahan psikologis lain, 

semacam serbuan panik, penyalahgunaan zat, disfungsi intim serta 

kendala karakter (Davisondkk, 2006). Individu yang mengalami 

tekanan mental pada biasanya menampilkan indikasi psikis, indikasi 

raga serta sosial yang khas, semacam sedih hati, pilu berkelanjutan, 

sensitive, gampang marah serta tersinggung, lenyap semangat, 

hilangnya yakin diri, hilangnya konsentrasi, serta menyusutnya 

energi tahan (Lubis, 2009). 

Tekanan mental ialah kendala jiwa yang diisyarati dengan trias 

tekanan mental, ialah kesedihan berkelanjutan, motivasi menyusut, 

serta kurang tenaga buat melaksanakan aktivitas tiap hari (Keliat, 

2011). 



 

Tekanan mental merupakan kendala mental universal dengan 

tanda kehabisan atensi ataupun kesenangan, perasaan bersalah 

ataupun rendah diri, tidur tersendat ataupun nafsu makan menyusut, 

tenaga rendah, serta lenyap konsentrasi (World Health Organization, 

2014). 

Menurut Maslim (2002) dalam PPDGJ-III, tingkatan tekanan 

mental terdapat 3 bersumber pada gejala- gejalanya ialah tekanan 

mental ringan, gejalanya adalah kehabisan atensi serta 

kegembiraan, berkurangnya energy yang mengarah meningkatnya 

kondisi gampang letih serta menurunnya kegiatan, konsentrasi serta 

atensi berkurang, harga diri serta keyakinan diri yang kurang, lama 

gejala tersebut berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Tekanan 

mental lagi, gejalanya adalah gagasan tentang rasa bersalah serta 

tidak bermanfaat, pemikiran masa depan yang suram serta 

pesimistis, lama indikasi berlangsung minimum 2 minggu. Depresi 

berat, dengan gejala mood depresif, perbuatan yang membahayakan 

dirinya sendiri ataupun bunuh diri, tidur tersendat diiringi halusinasi, 

lama indikasi berlangsung sepanjang 2 minggu. 

b. Variabel Kepatuhan Minum Obat 

Berdasarkan analisis variabel kepatuhan minum obat didapatkan 

sebagian besar sebagian besar patuh 62 orang (84,9%),  tidak patuh 

11 orang (15,1). Hasil ini sesuai dengan riset di Kota Makassar pada 

tahun 2013 membuktikan kalau ODHA yang memakai penyembuhan 



 

antiretroviral berjumlah 1. 029 orang serta yang dinilai kepatuhannya 

berjumlah 983 orang. Sebanyak 920 (93, 5%) ODHA mempunyai 

kepatuhan besar ataupun lebih dari 95% serta 63 (6, 4%) ODHA 

memiliki kepatuhan rendah ataupun lebih rendah dari 95% (Dinkes 

Makassar, 2013). 

Kepatuhan merupakan tingkatan seorang dalam melakukan 

sesuatu aturandalam serta sikap yang dianjurkan. Penafsiran dari 

kepatuhan merupakan menuruti sesuatu perintah ataupun sesuatu 

ketentuan. Kepatuhan merupakan tingkatan seorang dalam 

melakukan perawatan, penyembuhan serta sikap yang dianjurkan 

oleh perawat, dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. 

Kepatuhan (compliance ataupun adherence) mengambarkan 

sepanjang mana penderita berperilaku buat melakukan ketentuan 

dalam penyembuhan serta sikap yang dianjurkan oleh tenaga 

kesehatan (Bart, 2014). 

ODHA yang menjajaki pengobatan ARV mempunyai sikap serta 

kerutinan yang berbeda serta pengobatan ARV membolehkan 

mereka hidup dalam kehidupan yang lebih bermutu serta produktif 

diakibatkan adherence yang pas membuat ODHA tidak hendak 

masuk ke dalam fase AIDS lebih kilat. Banyak orang berpikir kalau 

membuat perubahan-perubahan cuma permasalahan membuat 

keputusan, tetapi bila perihal ini semudah itu kenapa rumah sakit 

penuh orang yang memiliki style hidup yang tidak sehat yang sudah 



 

membuat mereka sakit. 

Kenyataan merupakan membuat pergantian yang terencana serta 

bertujuan ialah perihal yang sukar. Pemahaman hendak sesi serta 

proses pergantian, akan membantu orang menguasai gimana 

metode pergantian berjalan serta apa yang bisa dirasakan sepanjang 

terjalin pergantian untuk mengubah sikap, seseorang terlebih dulu 

memikirkan perilaku apa yang ada pada dirinya. Seseorang biasanya 

mengubah perilaku yang buruk dalam memastikan sikap yang mau 

diubah ini bisa digunakan inventori maupun pengalamannya 

sepanjang ini (Kemkes, 2011). 

3. Analisis Bivariat  

Hasil analisis hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 

obat pada penderita ODHA di PUSKESMAS Temindung Samarinda 

sebanyak 62 orang (84,9%) yang patuh minum obat dan tidak patuh 

minum obat sebanyak 11 orang (15,1%), kemudian p value didapatkan 

0,033 (<0,05) berarti ada hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan 

minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Nilai 

Odd Ratio didapatkan 0,252, yang berarti Tingkat Depresi berpengaruh 

0,252 kali terhadap kepatuhan minum obat. Hasil ini sejalan dengan 

riset (Fithria, 2011), didapatkan nilai signifikansi 0, 049 tekanan mental 

mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkatan kepatuhan 

penyembuhan ARV. 



 

Bagi Gennaro (2010) parameter kepatuhan konsumsi obat dapat 

dilihat dari keberhasilan menebus formula, ketepatan dalam pemberian 

dosis (frekuensi dan jumlah), ketepatan dalam pemakaian dan 

ketepatan waktu serta lama pemakaian. Menurut Horne (2016) Adapun 

hal- hal yang dapat memengaruhi kepatuhan dalam minum obat pada 

setiap pasien, yaitu sikap responden( misal, kepercayaan, perilaku 

serta harapan yang akhirnya dapat memengaruhi motivasi penderita 

untuk mulai dan menjaga perilaku minum obat), adanya hubungan 

interaksi serta komunikasi yang dilakukan antara pasuen serta dokter, 

intervensi yang dilakukan agar kepatuhan minum obat terjadi (misal 

petugas memohon penderita supaya mengingat tentang ketentuan 

minum obat). ART merupakan suatu terapi yang dilakukan dengan cara 

lebih dari satu berbagai serta diminum buat jangka yang panjang, maka 

dari itu minum obat harus cocok dengan dosis yang sudah diresmikan, 

pas waktu serta pas metode. Kurangnya kepatuhan minum obat pada 

ODHA dapat dengan mudah menularkan virus kepada orang lain. 

Konselor ditugaskan menerapkan konseling yaitu bagaimana cara 

dasar dalam mengkonsumsi obat ARV dan cara menghindarkan diri 

dari ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi (Kemkes, 2011). 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengobatan sebaiknya dapat 

dilakukan dengan metode lebih tingkatkan keahlian dalam 

mengantarkan data seperti memberikan pengetahuan kepada pasien 

menimpa penyakit yang selama ini dideritanya dan melibatkan anggota 



 

kelurga. Studi sudah membuktikan kalau kerjasama antara anggota 

keluarga dapat diperoleh maka kepatuhan pada pasien berpengaruh 

lebih tinggi (Bart, 2014). 

D. Keterbatasan Penelitian 

Riset sudah dicoba dengan memakai prosedur serta tata cara riset 

yang baku sehingga hal-hal yang terpaut dengan aspek metodologisnya 

telah terpenuhi. Dalam riset ini periset memiliki keterbatasan dalam 

penerapan riset yaitu 

1. Dalam melaksanakan analisa informasi yang sudah di kumpulkan lewat 

kuesioner, terdapat saatnya riset memperoleh jawaban yang ganda 

ataupun tidak diisi pada salah satu item persoalan, sehingga ada celah 

ketidakakuratan interpertasi informasi dalam proses pengaalisaan 

tersebut. 

2. Metodologi ataupun desain yang digunakan dalam riset ini merupakan 

deskritif korelasion secara cross sectional yang pastinya hendak lebih 

kilat dalam memperoleh informasi tetapi kurang mencermati mutu 

jawaban dari responden. 

3. Penelitian ini dilaksanakan di kondisi pandemi COVID-19 sehingga 

pengambilan data menggunakan link google form. 

4. Penelitian ini memakai meotde kuantitatif, sebaiknya peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif karena 

dengan metode tersebut peneliti lebih bisa mendeskrifsikan keadaan 

pasien secara rinci. 


