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Komponen-Komponen Wawancara yang Efektif 

Wawancara Sebagai Suatu Proses 

Wawancara dalam Pekerjaan Farmasi 

Wawancara dan Hasil Klinis berdasarkan Laporan Pasien 

Mendokumentasikan Informasi Wawancara 

Wawancara Menggunakan Telepon 

Ikhtisar 

Penilaian (assessment) terhadap pasien adalah suatu aspek yang penting dalam 
perawatan pasien. Menentukan apakah pasien telah mengerti tentang obat mereka, 
bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kerja obat, dan masalah yang pasien 
rasakan berkaitan dengan terapi mereka adalah unsur penting untuk menjamin hasil klinis 
yang positif. Memiliki pengetahuan mendalam tentang apa yang telah dipahami dan apa 
tindakan pasien akan membantu farmasis dalam merencanakan strategi yang tepat untuk 
meningkatkan pemahaman dan penggunaan obat yang tepat. Wawancara adalah salah 
satu metode yang paling umum digunakan dalam menilai pasien. Meskipun wawancara 
biasa dilakukan dalam praktek kefarmasian, tetapi kualitas wawancara itu sendiri hanya 
sedikit mendapatkan perhatian farmasis. Berikut ini akan dibahas bagaimana 
meningkatkan kualitas proses wawancara dan penilaian pasien. Bahasan merujuk pada 
aspek-aspek pertanyaan baik yang informal maupun yang formal, wawancara yang 
terstruktur. Keterampilan komunikasi yang dibahas termasuk cara mengajukan 
pertanyaan, mendengar, menggunakan kesunyian/diam dengan tepat, dan 
mengembangkan hubungan. 

Pendahuluan 

Farmasis sering harus memperoleh informasi dari pasien sebagai bagian dari 
proses penilaian terhadap pasien. Jenis pertanyaan berkisar mulai dari masalah sederhana 
seperti menanyakan apakah pasien alergi terhadap penisilin, hingga masalah yang lebih 
kompleks, seperti menentukan apakah pasien menggunakan obat dengan benar. 
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Wawancara adalah suatu komponen yang penting dalam proses manajemen penyakit 
yang farmasis peroleh untuk pengambilan keputusan terapeutik. Wawancara yang efektif, 
dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, memungkinkan farmasis untuk 
dapat mengevaluasi kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Awalnya, proses ini 
nampaknya sederhana, hal yang sering farmasis lakukan setiap hari. Namun, hasil 
penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa wawancara adalah proses kompleks 
yang perlu lebih diperhatikan, karena ternyata kualitas informasi yang didapatkan tidak 
selalu optimal. 

Tingkat akurasi, kedalaman, dan luasnya informasi yang diberikan oleh pasien 
saat wawancara dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya persepsi pasien terhadap 
wawancara dan lingkungan fisik tempat dilakukannya wawancara. Akurasi hasil 
penilaian terhadap pasien juga dipengaruhi oleh proses bagaimana wawancara dilakukan 
dan cara farmasis mengajukan pertanyaan. 

Salah satu langkah awal pada proses penilaian pasien adalah mengetahui bukan 
hanya obat-obatan apa saja yang telah dikonsumsi pasien melainkan juga apa yang telah 
dipahami pasien mengenai obat dan masalah kesehatan-masalah yang mereka. 
Menentukan sejauh mana pengetahuan pasien merupakan hal penting karena strategi 
untuk edukasi pasien berbeda-beda tergantung pemahaman yang telah dimiliki pasien. 
Pasien yang sudah sangat terbiasa dengan pengobatan mereka akan berbeda kebutuhan 
informasinya dibanding pasien yang hanya tahu sedikit. Kita akan menjadi lebih efisien 
jika mampu mengenali individu yang memerlukan konseling tambahan. Tidaklah efisien 
jika kita mengulangi informasi yang pasien sudah tahu. Dengan menggunakan teknik 
penilaian awal, kita dapat menentukan informasi apa yang telah dikuasai pasien dan 
kemudian memberikan informasi tambahan yang menurut kita penting untuk pasien itu. 

Proses wawancara tidak hanya sebagai suatu bentuk rangkaian pertanyaan yang 
telah disiapkan sebelumnya yang diajukan dalam urutan tertentu. Meskipun pendekatan 
demikian dapat efektif untuk beberapa aspek perawatan farmasi, misalnya 
penapisan/screening hipertensi; tetapi mungkin tidak tepat pada situasi yang lain, 
misalnya jika pasien enggan berbicara mengenai masalah mereka (Bernstein et al 1980). 
Keterampilan dasar yang dijelaskan berikut ini dapat digunakan untuk berbagai situasi 
dan keadaan, dan jika digunakan dengan tepat, dapat benar-benar meningkatkan efisiensi 
wawancara dan kualitas informasi yang didapat 

Komponen Wawancara yang Efektif 

Seperti telah disebutkan di atas, melaksanakan wawancara yang efektif bukanlah 
proses yang sederhana. Proses wawancara mempunyai beberapa komponen penting yang 
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harus dikuasai. Proses tersebut dapat dianalogikan seperti belajar mengendarai mobil. 
Awalnya, kita harus mempelajari keterampilan khusus, seperti menggunakan kopling, 
mengerem dengan benar, dan menggunakan kaca spion. Setelah keterampilan tersebut 
berhasil dipelajari, prosesnya jadi lebih otomatis dan sederhana-sampai kita mengalami 
suatu kecelakaan. Kemudian kita menganalisa apa yang salah dengan keterampilan kita 
(misalnya, kita tidak menggunakan lampu sign, atau kita salah memperhitungkan 
kecepatan saat di tikungan). Keterampilan menyetir kemudian diperbaiki dan kita aman 
berkendara lagi. Hal yang sama terjadi pada wawancara yang efektif. Teknik-teknik 
berkomunikasi dan keterampilan mewawancarai perlu dikuasai dan digunakan, jika tidak, 
wawancara kita akan tidak lengkap atau tidak produktif. Masalah yang ditemui pada 
proses wawancara dapat berupa masalah kecil (misalnya, kita melewatkan suatu 
informasi) atau besar (misalnya, kita tidak tahu telah terjadi efek samping obat pada 
pasien). Dengan mempertimbangkan unsur-unsur wawancara yang efektif berikut, kita 
akan dapat menghindari masalah dan menganalisa apa yang salah jika masalah muncul. 

MENDENGARKAN 

Secara umum, orang lebih baik dalam bertindak sebagai pengirim informasi 
daripada sebagai penerima informasi. Kita telah diajarkan bagaimana meningkatkan 
keterampilan komunikasi verbal dan tulisan, tetapi tidak keterampilan mendengar. Oleh 
karena itu, kita harus lebih berkonsentrasi pada saat kita mendengar pada suatu proses 
berkomunikasi. Tidak akan ada yang menjadikan wawancara lebih cepat berakhir 
daripada ketika pasien sadar bahwa kita tidak mendengarkan mereka. Keterampilan 
mendengar dijelaskan pada bab lain; dan lihat juga kotak “Teknik Mendengar dalam 
Proses Wawancara” berikut sebagai saran tambahan. 

T e k n i k  M e n d e n g a r  p a d a  P r o s e s  W a w a n c a r a  

• Berhenti berbicara. Kita tidak dapat mendengar saat Kita berbicara 

• Hindari gangguan. Hal ini akan merusak konsentrasi Kita 

• Gunakan kontak mata yang baik. (misalnya, menatap mata pasien). Hal ini akan membantu 
Kita berkonsentrasi dan memperlihatkan pasien bahwa Kita benar‐benar mendengarkan 
mereka 

• Bereaksi terhadap gagasan, bukan terhadap orangnya. Berfokuslah pada yang dikatakan 
dan bukan pada apakah Kita menyukai pasien tersebut 

• Perhatikan pesan‐pesan nonverbal. Pesan nonverbal mungkin sama seperti pesan yang 
disampaikan secara verbal 

• Mendengarkan dengan seksama bagaimana sesuatu hal dikatakan. Nada suara dan laju 
berbicara juga menyampaikan sebagian dari pesan 
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• Memberikan umpan balik untuk mengklarifikasi suatu pesan. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa Kita mendengarkan dan berusaha untuk mengerti. 

PROBING 

Keterampilan penting lainnya dalam berkomunikasi adalah belajar bertanya 
untuk memperoleh informasi yang paling akurat. Teknik ini disebut probing. Probing 
adalah mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari pasien 
atau untuk membantu mengklarifikasi masalah atau keprihatinan mereka. Pada sebagian 
besar situasi, mengajukan pertanyaan nampaknya merupakan suatu tugas yang bersifat 
langsung mengarah ke sasaran,. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 
sebelum bertanya. Bagaimana membuat kalimat pertanyaan merupakan hal yang penting 
penting. Pasien seringkali diposisikan untuk bersikap defensif jika ditanyai. Sebagai 
contoh, tipe pertanyaan “mengapa” membuat orang merasa bahwa mereka harus 
menjelaskan suatu alasan sebagai pembenaran untuk melakukan sesuatu hal. Biasanya 
akan lebih baik jika kita menggunakan tipe pertanyaan “apa” atau “bagaimana”. Sebagai 
contoh, orang-orang biasanya akan menjadi defensif bila ditanya “Mengapa Anda tidak 
minum obat sesuai dosis?” dibandingkan jika ditanya “Apa yang membuat Anda tidak 
minum obat sesuai dosis?” 

Selain itu, pemilihan kapan waktu untuk bertanya juga merupakan hal yang 
penting. Pertanyaan yang diberikan secara terus menerus mungkin membuat pasien 
merasa diinterogasi dan akhirnya pasien tersebut menjadi lebih defensif. Pasien harus 
dibiarkan menyelesaikan jawabannya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke 
pertanyaan berikutnya. Selain itu, menggunakan pertanyaan yang bersifat menggiring 
pasien untuk memberikan jawaban sesuai kehendak kita (leading question) juga harus 
dihindari. Pertanyaan seperti itu menyatakan secara tidak langsung suatu jawaban yang 
dharapkan (sebagai contoh, “Anda tidak sering lupa minum obat kan?” atau “Anda 
minum obat ini tiga kali sehari setelah makan bukan?). Pertanyaan demikian membuat 
pasien menyatakan apa yang ingin kita dengar daripada apa yang sebenarnya terjadi. 

Untuk mengadakan wawancara yang efektif, penting untuk dipahami perbedaan 
antara pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Suatu pertanyaan yang tertutup dapat 
dijawab dengan “ya” atau “tidak”, biasanya dengan ditambah beberapa kata yang lain. 
Sebaliknya, pertanyaan yang terbuka tidak membatasi jawaban pasien dan tidak 
mengakibatkan pasien defensif. Sebagai contoh, pertanyaan yang tertutup biasanya akan 
seperti “Apakah dokter Anda telah memberitahu bagaimana mengkonsumsi obat-obatan 
ini?”. Pasien mungkin hanya menjawab “ya” dan tidak memberikan kita informasi yang 
berguna lainnya. Sebaliknya, contoh dari pertanyaan yang terbuka akan seperti 
“Bagaimana dokter Anda memberitahukan cara menggunakan obat-obatan ini?” Frase 



Ketrampilan Komunikasi pada Praktek Farmasi 

27 
 

pada pertanyaan ini menjadikan pasien menyatakan secara tepat bagaimana mereka 
merasa obat-obatan tersebut sebaiknya digunakan. Pertanyaan terbuka yang pantas lebih 
sulit dirumuskan daripada pertanyaan tertutup, tetapi pertanyaan terbuka lebih bertujuan 
untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan menurunkan perilaku defensif pasien 
dengan menyampaikan keinginan untuk mendengar. Dengan menggunakan pertanyaan 
terbuka kita membiarkan pasien memberikan informasi dengan kata-kata mereka sendiri. 

Pertanyaan-pertanyaan yang tertutup mengurangi derajat keterbukaan pasien dan 
menyebabkan pasien menjadi lebih pasif selama proses wawancara karena kita yang 
berbicara lebih banyak. Pertanyaan yang tertutup juga membuat pasien menghindari 
pertanyaan tertentu dan ekspresi emosional. Pertanyaan yang tertutup dapat berarti 
interogasi dan impersonality. Karena alasan inilah, pertanyaan yang tertutup dapat 
disebut sebagai “pertanyaan pharmacist-centered.” Pertanyaan yang terbuka tidak 
memerlukan orang lain untuk menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan yang terbuka 
membolehkan pasien untuk berekspresi dan oleh karena itu kadang disebut sebagai 
“pertanyaan yang berorientasi kepada pasien/patient-centered.” Pertanyaan yang tertutup 
memang diperlukan dan benar-benar berguna; tetapi, pertanyaan yang terbuka lebih 
sedikit menyebabkan kesalahpahaman dan pertanyaan terbuka cenderung meningkatkan 
hubungan. 

Kombinasi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup mungkin lebih efisien 
dalam pekerjaan kefarmasian. Pertemuan dengan pasien mungkin dapat diawali dengan 
pertanyaan yang terbuka, lalu diikuti dengan pertanyaan tertutup yang lebih terarah. 
Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui apakah Tn. Raymond mengalami efek 
samping yang mengganggu akibat obat anti-hipertensinya, kita mungkin berkata, “Apa 
yang anda rasakan sejak menggunakan obat ini?” atau “Hal apa saja yang anda 
perhatikan terjadi pada anda sejak menggunakan obat ini?” Jika gejala-gejala yang 
mengindikasikan efek samping obat-obatan tersebut disebut, pertanyaan-pertanyaan 
berikutnya dilakukan untuk menilai keparahan dari efek yang merugikan, seperti: 
“Seberapa mengganggunya efek samping tersebut?” Jika perlu, pertanyaan terbuka 
diikuti oleh pertanyaan yang lebih langsung yang lebih fokus pada efek samping spesifik 
yang sering berhubungan dengan suatu pengobatan tertentu, seperti “Apakah anda sulit 
tidur?”, “Apakah anda merasa lemas”, “Apakah anda merasa lelah?”, dan seterusnya. 

Pengalaman telah menemukan bahwa pertanyaan yang terbuka lebih efektif 
dalam menilai pemahaman pasien. The Indian Health Service telah mengembangkan 
suatu program edukasi pasien yang efektif yang menggunakan suatu rangkaian 
pertanyaan yang terbuka selama proses penilaian pasien (Gardner et al, 1991). Untuk 
resep yang baru, pertanyaan-pertanyaan seperti “Apa yang dokter anda katakan mengenai 
kegunaan obat-obatan ini?”, “Bagaimana dokter anda memberitahukan cara 
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mengkonsumsi obat-obatan tersebut?”, dan “Apa yang dokter anda katakan kepada anda 
mengenai harapannya?” adalah suatu cara terstruktur untuk menilai pemahaman pasien 
terhadap resepnya yang baru (Gardner et al, 1991). Pertanyaan yang terbuka memberikan 
kesempatan bagi kita untuk menilai apakah pasien mengerti unsur-unsur penting dari 
terapi dengan obat (dapat dilihat di dalam kotak) 

U n s u r ‐U n s u r  K u n c i  d a l a m  T e r a p i  O b a t  

• Tujuan pengobatan 

• Bagaimana cara kerja obat 

• Dosis/interval 

• Lama pemberian terapi 

• Tujuan terapi 

• Bagaimana efektifitasnya akan dicatat 

• Efek sampingnya yang merugikan dan strategi untuk menghadapi hal tersebut 

• Persoalan spesifik yang berkaitan dengan obat 

Berdasarkan penilaian terhadap pengetahuan pasien tersebut, kita akan mampu 
mengembangkan suatu strategi untuk menghadapi kekurangtahuan atau kesalahpahaman 
pasien mengenai penggunaan obat. Kita dapat memberikan informasi tambahan, 
menenangkan ketakutan mereka, dan memberikan dorongan yang diperlukan. Kita juga 
dapat memberi mereka catatan untuk dibawa pulang dan menindaklanjutinya dengan 
meneleponnya. 

Apapun tujuan wawancara dengan pasien, perhatikan pada bagaimana dan kapan 
kita bertanya. Tujuan akhirnya adalah: Akankah pertanyaan saya dapat membantu 
pemahaman pasien tentang perlunya terapi dan masalah-masalahnya? Pertanyaan yang 
terbuka mendatangkan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh serta tidak 
memaksa pasien untuk menggunakan persepsi kita. Pertanyaan yang terbuka juga 
menunjukkan keinginan kita untuk mendengar pasien. Sebaliknya, pertanyaan yang 
tertutup mengurangi keterbukaan, dapat mendorong terjadinya sikap pasif, dan dapat 
menyebabkan pasien menghindari ekspresi emosionalnya. Tentu saja, pada beberapa 
situasi sebuah jawaban “ya” atau “tidak” sudah  cukup. Pertanyaan yang tertutup dapat 
membantu kita mengumpulkan data klinis yang spesifik secara efisien. Dibutuhkan 
latihan untuk mengembangkan teknik bertanya yang baik yang menggunakan pertanyaan 
tertutup dan pertanyaan terbuka agar wawancara sampai pada suatu kesimpulan. 
Kebijaksanaan juga diperlukan jika kita menggunakan pertanyaan terbuka untuk 
mencegah pasien menyimpang dari area yang mungkin tidak relevan dengan situasi 
tersebut. 
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MENGAJUKAN PERTANYAAN YANG SENSITIF 

Beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada pasien mungkin sensisitif bagi 
mereka. Pertanyaan mengenai ketaatan mereka dalam mengunakan obat, penggunaan 
alkohol, atau penggunaan narkoba mungkin sulit untuk ditanyakan. Menilai efek 
(termasuk efek samping) dari suatu pengobatan yang berhubungan dengan fungsi seksual 
atau penyakit kelamin mungkin juga memerlukan pendekatan diplomatik. Ada beberapa 
teknik yang dapat membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih mudah untuk 
diajukan. 

Sebelum bertanya mengenai topik yang sensitif, beritahu pasien bahwa perilaku 
atau masalah yang akan kita tanyakan adalah hal yang biasa. Jika kita menyatakan bahwa 
“semua orang” mempunyai masalah yang mirip, hal itu akan membuat persoalan tersebut 
lebih sedikit mengancam. Sebagai contoh, kita bilang kepada pasien “Sangat sulit 
menggunakan obat secara konsisten, hari demi hari. Hampir semua orang pernah lupa 
minum obatnya” sebelum menanyakan pertanyaan tentang kepatuhan mereka 
menggunakan obat. Menyusun pertanyaan dengan cara seperti ini akan membuat pasien 
merasa lebih aman untuk mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan menaati 
penggunaan regimen pengobatan. Para pasien tidak akan khawatir bahwa kita akan 
menghakimi mereka dengan kasar karena lupa meminum obat jika kita mendahului 
pertanyaan kita dengan pertanyaan yang menerima. Gardner dkk (1995) menunjuk 
keterangan ini sebagai “pernyataan yang universal.” Contoh-contoh dari pernyataan 
universal termasuk “Hal ini merupakan perhatian yang sangat umum....,” “Seringkali 
pasien-pasien saya mempunyai kesulitan....,” dan “Semua orang mepunyai masalah 
dengan....” 

Teknik lain untuk mengurangi ancaman dari pertanyaan yang sensitif adalah 
dengan menanyakan apakah situasi tersebut pernah terjadi kemudian tanyakan mengenai 
situasi saat ini. Sebagai contoh, jika kita memutuskan bahwa kita harus menilai 
penggunaan narkoba, kita dapat menyusun pertanyaan dengan cara berikut: ”Tipe obat-
obatan lain seperti mariyuana, biasa digunakan. Orang-orang mungkin menggunakannya 
untuk bersenang-senang atau menggunakan bersama teman-temannya pada suatu pesta. 
Kamu pernah menghisap mariyuana? Jika jawabannya adalah “ya,” pertanyaan 
selanjutnya bisa “Pernahkah kamu menghisap mariyuana tahun  lalu?” Pertanyaan 
mengenai seberapa sering menggunakannya dan penggunaan obat-obatan lain dapat 
mengikuti. Proses yang sama dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang tepat 
mengenai ketaatan pasien terhadap regimen resep, seperti penggunaan obat anti-retroviral 
dimana penggunaannya yang ketat sangat penting. Bertanya terlebih dahulu mengenai 
apakah pasien tersebut pernah lupa meminum obat kemudian melangkah maju menjadi 
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memperkirakan jumlah obat yang lupa diminumnya pada minggu yang lalu mungkin 
membuat informasi yang pasien berikan menjadi lebih masuk akal. 

Dalam menunjukkan persoalan ini, penggunaan yang sederhana, pertanyaan yang 
jelas dan sikap tidak berkhayal adalah penting. Cara kita menyusun pertanyaan dan nada 
suara kita harus sama ketika bertanya mengenai konsumsi alkohol sebagaimana ketika 
bertanya mengenai penggunaan produk obat-obatan bebas (over the counter). 

Dalam menyusun wawancara, akan membantu jika kita melekatkan topik yang 
lebih mengancam diantara topik-topik yang tidak mengancam dan mengajukan 
pertanyaan yang lebih pribadi nanti pada saat wawancara. Sebagai contoh, pertanyaan 
mengenai konsumsi alkohol mungkin akan lebih dapat diterima oleh pasien jika mereka 
mengikuti pertanyaan-pertanyaan mengenai konsumsi kafein. 

Jika pasien nampak enggan untuk menunjukkan suatu persoalan, akan membantu 
jika Kita membahas terlebih dulu mengenai alasan mengapa kita memberikan suatu 
pertanyaan khusus. Suatu pernyataan seperti: “Orang-orang seringkali tidak berfikir 
alkohol sebagai obat, tetapi banyak obat-obatan yang dapat berekasi dengan alkohol. 
Saya bertanya mengenai penggunaan alkohol sehingga saya dapat membantu kita 
mencegah masalah dengan obat-obatan yang kita gunakan.” Jika pasien memahami 
alasan untuk suatu pertanyaan mereka biasanya akan menanggapi dengan jujur. Tetapi 
jika mereka tidak mengetahui alasannya, mereka mungkin akan membuat asumsi sendiri 
mengenai mengapa pertanyaan tersebut diberikan. Sayangnya, asumsi yang mereka buat 
mungkin lebih merusak daripada yang sebenarnya. Setidaknya, sebelum memberikan 
pertanyaan, terutama yang sensitif, yakinlah bahwa pertanyaannya dibutuhkan dan kita 
memiliki kebutuhan yang jelas terhadap informasi tersebut dalam usaha kita membantu 
pasien. 

MENGGUNAKAN DIAM 

Keterampilan lain yang harus kita pelajari agar lebih efektif sebagai 
pewawancara adalah menggunakan diam dengan tepat. Selama wawancara, akan ada 
waktu di mana baik kita maupun pasien tidak berbicara, terutama pada saat awal 
wawancara. Kita harus mempelajari menggunakan waktu jeda ini sebagai bagian penting 
dari proses dan tidak menjadi gelisah. Seringkali, pasien perlu waktu untuk berfikir atau 
bereaksi terhadap informasi yang telah kita berikan atau pertanyaan yang kita ajukan. 
Menyela kesunyian akan mengganggu pasien berfikir. Namun, bisa juga waktu jeda 
tersebut mungkin dikarenakan pasien tidak mengerti maksud pertanyaan. Pada situasi 
seperti ini, pertanyaan harus diulang atau disusun kembali. Harus diperhatikan juga, 
bahwa terlalu lama diam ketika pasien mengungkapkan perasaannya, misalnya rasa 
khawatir, takut atau depresi, mungkin ditafsirkan pasien sebagai sikap penolakan. Pada 
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kasus ini, si pasien mungkin mencari suatu petunjuk bahwa kita mengerti keprihatinan 
yang diungkapkannya. Menanggapi dengan empati merupakan komponen yang kita 
perlukan dalam komunikasi dengan pasien. 

Pada kejadian apapun, kita harus menghindari godaan untuk mengisi waktu yang 
kosong dalam wawancara dengan pembicaraan yang tidak perlu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa “rasio bicara” yang lebih tinggi lebih disukai oleh orang yang 
diwawancarai (dengan kata lain, pasien tersebut lebih banyak berbicara), dan 
kemungkinannya semakin besar wawancara tersebut akan sukses. Dengan demikian, 
ketika kita diam pada proses wawancara, pasien dapat bersantai dan dibiarkan untuk 
berfikir. 

MEMBANGUN HUBUNGAN 

Wawancara yang sukses ditandai dengan tingginya hubungan antara kedua belah 
pihak. Hubungan dibangun terutama berdasarkan rasa saling perhatian dan menghormati. 
Kita dapat membantu proses ini dengan menggunakan kontak mata yang baik, tulus, 
ramah selama membahas, dan tidak meniru atau mendakwa si pasien. Setiap pasien harus 
dilihat sebagai individu yang unik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, persepsi pasien 
terhadap kita sebagai seorang farmasis, akan mempengaruhi hubungan mereka dengan 
kita. Jadi, adalah penting kita memulai interaksi dengan ramah dan sikap profesional. 

Wawancara Sebagai Suatu Proses 

Perencanaan yang tepat dan urutan wawancara mempengaruhi efektivitas 
penilaian pasien. Sebelum wawancara dimulai, beberapa keputusan harus dibuat 
mengenai bagaimana wawancara tersebut disusun. Jenis pendekatan yang dipakai 
biasanya tergantung dari tipe informasi yang diinginkan, suasana, dan waktu yang 
tersedia. 

P e r t i m b an ga n ‐P e r t i m b a n g a n  d a l am  W a w a n c a r a  

• Tipe Informasi 

• Tipe Suasana saat Wawancara 

• Memulai Wawancara 

• Mengakhiri Wawancara   

TIPE INFORMASI 

Sebelum memulai wawancara, kita harus menentukan jumlah dan tipe informasi 
apa yang diinginkan. Dengan kata lain, apa tepatnya yang ingin kita dapatkan? Sebagai 
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contoh, jika kita perlu mendapatkan potongan informasi tertentu, kita harus 
mengendalikan proses wawancara. Hal seperti ini disebut pendekatan wawancara yang 
terarah/directed. Tetapi, jika hasil yang diinginkan belum diketahui atau ambigu, kita 
harus menggunakan pendekatan yang lebih non directive. Pendekatan ini menjadikan 
wawancara menjadi lebih mengalir bebas; pokok-pokok bahasan lebih banyak 
dimunculkan oleh pasien daripada kita. Jika kita menggunakan pendekatan ini, harapan 
kita adalah masalah atau keprihatinan tersebut akan muncul ke permukaan dengan 
sendirinya, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Pada pendekatan yang non directive, 
pertanyaan yang terbuka harus digunakan lebih sering daripada pertanyaan yang tertutup. 
Tetapi, pada pendekatan directed pun awalnya kita dapat menggunakan pertanyaan yang 
terbuka untuk menilai pemahaman pasien sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

SUASANA SAAT WAWANCARA 

Ketika merencanakan wawancara harus mempertimbangkan juga suasana pada 
saat wawancara. Suasana wawancara merupakan hal yang penting, karena salah satu 
prinsip dasar dalam mewawancarai adalah memberikan sebanyak mungkin privacy. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat privacy berkaitan erat dengan hasil 
wawancara (sebagai contoh, tingkat pemahaman pasien atas informasi yang diberikan 
dan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan). Dengan meningkatkan privacy, 
jumlah informasi yang didapat dari pasien juga meningkat, diikuti dengan kecenderungan 
bahwa pasien akan menggunakan obat yang diresepkan sesuai regimen dan cara 
pemakaiannya (Beardsley, 1977). Privacy juga akan membuat kita dan pasien bisa saling 
mengungkapkan keprihatinan pribadi, menanyakan pertanyaan yang sulit, mendengarkan 
dengan lebih efektif, dan berbagi opini secara jujur. Sayangnya, kebanyakan wawancara 
dilakukan di dekat kasir yang sibuk, atau di tempat lain yang banyak gangguan, sehingga 
hasil tidak selalu optimal. Sebelum kita memulai wawancara, interupsi harus dikurangi 
sebanyak mungkin. Bagian belakang kasir yang disekat, ruangan khusus, atau area 
khusus untuk konseling dapat memberikan privacy yang diperlukan. 

MEMULAI WAWANCARA 

Setelah mempertimbangkan suasana dan tempat wawancara yang tersedia dan 
tipe informasi yang diinginkan, kita harus memulai wawancara dengan menyapa nama 
pasien dan memperkenalkan diri kita kepada pasien jika kita tidak mengenalnya. Hal ini 
akan membantu menciptakan hubungan dengan pasien. Kita juga harus menyatakan 
tujuan wawancara, menjelaskan apa yang akan terjadi saat wawancara, dan berikan 
pasien ketentraman. Tujuan wawancara harus dinyatakan terkait dengan manfaatnya bagi 
pasien. Waktu yang diperlukan, cakupan subyek, dan hasil akhir wawancara harus 
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disebutkan jadi pasien memiliki pemahaman yang jelas tentang proses wawancaranya. 
Sebagai contoh, seorang farmasis yang bertemu dengan seorang pasien untuk pertama 
kalinya mungkin berkata: 

Halo Mr. Pearson, saya farmasis Jane Bradley (pendahuluan). Karena 
Anda baru pertama kali ke farmasis kami, saya ingin memberikan 
beberapa pertanyaan pendek mengenai pengobatan yang Anda gunakan 
sekarang (cakupan subyek). Ini akan butuh waktu 5 sampai 10 menit 
(jumlah waktu yang diperlukan). Dan izinkan saya untuk membuat suatu 
riwayat obat sehingga saya nanti dapat mengikuti semua pengobatan 
yang Anda pergunakan. Hal ini akan membantu kita untuk 
mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul karena obat‐obatan yang 
diresepkan kepada Anda (tujuan/hasil). 

Permulaan yang seperti itu memberikan kita batasan dan harapan dari 
wawancara. Setelah wawancara dimulai, saran-saran berikut akan membantu kita dalam 
melakukan wawancara yang lebih efektif: 

1. Hindari membuat rekomendasi selama fase pengumpulan informasi saat 
wawancara. Rekomendasi akan mencegah pasien untuk memberikan semua 
informasi yang kita butuhkan dan dapat mengganggu kemampuan kita untuk 
memahami “gambaran besar” dari kebutuhan pasien. 

2. Dengan cara yang sama, jangan melompat pada kesimpulan atau solusi tanpa 
mendengar semua fakta. 

3. Jangan berpindah dari suatu subyek ke subyek yang lain sampai setiap subyek 
selesai diikuti. 

4. Pandulah wawancara dengan menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka dan 
tertutup. 

5. Dengan cara yang sama, jaga tujuan-tujuan kita agar tetap jelas dalam pikiran, 
tapi jangan biarkan tujuan tersebut mendominasi bagaimana kita mewawancarai. 
Fleksibilitas diperlukan sehingga kita dapat membantu pasien mengangkat 
persoalan-persoalan yang mereka anggap penting. Agar komunikasi menjadi 
patient-centered, si pasien harus memiliki kendali selama proses komunikasi 
tersebut. 

6. Menentukan kemampuan pasien dalam mempelajari informasi khusus dapat 
mengarahkan cara dan bahan presentasi kita. Kemampuan membaca, kecakapan 
bahasa, dan cacat penglihatan atau pendengaran semuanya akan mempengaruhi 
teknik-teknik yang kita gunakan dalam wawancara dan konseling dengan pasien. 

7. Jaga obyektivitas kita dengan tidak membiarkan perilaku, keyakinan atau 
prasangka pasien mempengaruhi pemikiran kita. 
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8. Gunakan keterampilan komunikasi yang baik, terutama pada saat menyelidiki, 
mendengarkan, dan memberikan umpan balik 

9. Perhatikan pesan-pesan non-verbal pasien, karena hal tersebut menunjukkan 
bagaimana wawancara berkembang.  

10. Tergantung dari hubungan kita dengan pasien, pindahlah dari pertanyaan yang 
umum menjadi yang spesifik dan dari subyek yang kurang pribadi menjadi lebih 
pribadi. Hal ini akan menghilangkan sikap defensif pasien pada awal wawancara. 

11. Membuat catatan harus dilakukan secepat mungkin. 

MENGAKHIRI WAWANCARA 

Mengakhiri wawancara seringkali lebih sulit dilakukan daripada memulai 
wawancara. Menutup wawancara adalah bagian penting dari proses wawancara karena 
evaluasi seorang pasien dari keseluruhan wawancara dan kinerja kita mungkin ditentukan 
oleh pernyataan akhir. Kebanyakan orang nampaknya paling ingat apa yang terakhir 
dikatakan. Oleh karena itu, harus lebih diperhatikan akhir wawancara, sebaiknya tidak 
mengakhiri wawancara tersebut secara mendadak atau tergesa-gesa mengajak pasien 
keluar ruangan. 

Jika kita telah memberikan informasi yang penting kepada pasien, kita harus 
menentukan apakah pasien telah memahami informasi yang disampaikan secara benar 
pada akhir wawancara. Sebagai contoh, kita dapat berkata kepada pasien: ”Saya ingin 
memastikan bahwa saya telah menerangkan semuanya dengan jelas. Tolong simpulkan 
untuk saya hal paling penting apa yang harus diingat mengenai pengobatan baru ini.” 
Pertanyaan-pertanyaan terbuka lain yang sederhana, seperti “Saat Anda pulang ke rumah, 
bagaimana Anda menggunakan obat-obatan ini?” atau Apa saja efek samping yang 
terjadi jika Anda menggunakan obat-obatan ini?” akan mencerminkan apa yang pasien 
dengar dan pahami. Gardner dkk (1991) menjelaskan bagian wawancara ini sebagai 
“verifikasi terakhir” terhadap pemahaman pasien. 

Untuk menyimpulkan wawancara, kita perlu merangkum dengan singkat 
informasi kunci yang telah diberikan oleh pasien. Suatu rangkuman akan memberikan 
kedua belah pihak kesempatan untuk meninjau kembali apa yang telah dibahas 
sebelumnya dan membantu menjernihkan semua kesalahpahaman. Penting bagi kedua 
belah pihak untuk menyetujui mengenai apa yang telah dikatakan. Rangkuman juga 
berperan sebagai tahap menyiapkan hubungan dengan pasien di masa yang akan datang 
dan harapan-harapan yang kita miliki bersama pasien. Rangkuman juga merupakan 
isyarat yang bijaksana bagi pasien bahwa wawancara akan berakhir. Kita dapat 
menggunakan isyarat nonverbal untuk mengindikasikan kepada pasien bahwa wawancara 
selesai. Sebagai contoh, kita dapat berdiri dari kursi atau mengubah cara berdiri dengan 
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suatu cara yang mengindikasikan bahwa kita akan pergi. Suatu pertanyaan tertutup yang 
sederhana seperti: “Apakah Anda ada pertanyaan lain?” atau suatu pernyataan seperti: 
“Saya senang berbicara dengan Anda. Jika ada sesuatu yang Anda lupa sebutkan atau 
memiliki pertanyaan lain saat tiba di rumah, silahkan telepon saya” mungkin berguna. 
Akhir wawancara adalah waktu yang baik bagi kita untuk menentramkan pasien 
mengenai suatu masalah khusus. Namun, jangan sampai menyatakannya sebagai suatu 
jaminan yang palsu, seperti “Semuanya akan menjadi baik” atau “Jangan khawatir”. 
Lebih baik berkata “Saya akan berusaha membantu Anda agar semuanya menjadi lebih 
baik…” dikuti dengan perincian atau tindak lanjut yang akan kita lakukan. Katakan 
kepada pasien bagaimana dan kapan kita akan menghubunginya (misalnya, menggunakan 
telepon sekali seminggu) untuk memastikan bahwa suatu masalah yang telah 
diidentifikasi telah diselesaikan dan pasien bereaksi dengan baik terhadap semua 
perubahan terapeutik yang telah dibuat. Jika pasien mendapat resep yang baru, tindak 
lanjut juga penting untuk mengenali dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi 
pada awal-awal pengobatan. Menunggu sampai kunjungan berikutnya untuk mengetahui 
bagaimana keadaan pasien terhadap suatu resep baru sering kurang tepat waktu atau 
bukan cara yang efektif untuk memantau respon pasien terhadap suatu pengobatan. 
Sebelum mengakhiri wawancara dengan pasien, kita harus memikirkan apakah tujuan 
wawancara telah tercapai dan apa yang harus dilakukan jika belum.  

Setelah pasien pergi, kita harus menilai dalam pikiran kita sendiri apa yang telah 
dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diubah untuk membantu kita meningkatkan 
keterampilan wawancara kita. Akhirnya, informasi kunci harus di dokumentasikan 
sebagai bagian dari catatan pasien. Informasi yang harus didokumentasikan dari seorang 
pasien yang diwawancara akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. 

Wawancara dalam Praktek Farmasi 

Wawancara di dalam pekerjaan farmasi sering dianggap sebagai wawancara 
untuk mengetahui riwayat medis secara menyeluruh. Bagaimanapun, jika suatu 
wawancara dianggap sebagai proses untuk mendapatkan informasi dari pasien untuk 
menilai masalah yang mungkin terjadi yang terkait dengan pengobatan, maka ada 
beberapa aktivitas yang farmasis dapat gunakan yang dapat dianggap sebagai wawancara. 
Menilai masalah kesehatan yang ada pada seorang pasien sebelum membuat rekomendasi 
obat bebas (OTC) adalah target wawancara. Mengevaluasi reaksi pasien terhadap 
perawatan dan masalah-masalah yang dirasakan yang berhubungan dengan terapi 
pengobatan pada kunjungan pasien kembali adalah contoh lain dari suatu wawancara. 
Pertanyaan-pertanyaan khusus yang diajukan mungkin beragam karena tujuan wawancara 
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yang juga beragam, tetapi keterampilan yang berhubungan dengan mengumpulkan 
informasi dari pasien untuk membuat penilaian mengenai masalah dan kebutuhan pasien 
tetaplah sama. 

Dalam menilai terapi pengobatan, seperti dalam suatu wawancara riwayat 
pengobatan, adalah penting untuk memastikan bahwa kita memiliki daftar lengkap obat 
yang pernah digunakan oleh pasien, termasuk obat resep, obat bebas, obat herbal, serta 
obat komplemen dan obat alternatif lainnya. Untuk setiap jenis pengobatan, dilakukan 
suatu penilaian untuk mengetahui: (a) persepsi pasien tentang tujuan pengobatan tersebut, 
(b) cara pemakaian obat oleh pasien, (c) efektivitas yang dirasakan oleh pasien (bersama 
dengan informasi spesifik mengenai indikator efektivitas yang berasal dari laporan dokter 
kepada pasien atau reaksi yang terjadi berdasarkan pantauan pasien sendiri), dan (d) 
masalah yang pasien rasakan terhadap terapi. Adalah penting juga untuk menanyakan 
pasien mengenai masalah yang telah mereka alami atau sesuatu yang telah didiagnosis 
tetapi saat ini tidak diobati. Kita ingin menemukan masalah-masalah kesehatan yang 
menjadi perhatian pasien, tetapi karena suatu alasan, belum dibahas. Mungkin pasien 
belum menyadari masalahnya cukup “penting” atau mungkin biaya yang berhubungan 
dengan kunjungannya ke RS dan biaya pengobatannya masih menjadi perhatian. 
Kekhawatiran karena membayangkan suatu diagnosis juga dapat membuat pasien segan 
untuk mencari perawatan. Pada kasus yang lain, pasien mungkin telah didiagnosis 
(misalnya, diabetes tipe 2) tetapi mendapat terapi non-obat (misalnya, diet dan olahraga). 
Sebagai tambahan, pasien mungkin telah didiagnosis dan telah mendapat resep untuk 
suatu kondisi kronis, tetapi kemudian pasien memutuskan sendiri untuk tidak 
menggunakan atau menghentikan pengobatan. Masalah-masalah terkait obat tidak hanya 
mengenai masalah dengan pengobatan yang sedang digunakan, tetapi juga terapi obat 
yang diperlukan tetapi tidak digunakan oleh pasien. 

Studi kasus berikut adalah contoh dari suatu wawancara yang dilakukan pada 
praktek farmasi. Seorang pasien baru bernama Robert Evans datang ke farmasi dan 
menyerahkan resep hidroklorotiazid. Farmasis yang bernama Ed Robinson memulai 
wawancara singkat dengan pasien. 

  KASUS 1 

Ed: Halo. Apakah Anda yang bernama Robert Evans? 

Robert: Ya 

Ed: Mr. Evans, saya Ed Robinson, farmasis disini. Saya ingin duduk dan berbicara dengan Anda 

mengenai pengobatan yang Anda gunakan. Hal ini dapat membantu kita mengenali masalah yang 

mungkin Anda alami akibat terapi Anda. Kita dapat berbicara selagi asisten mengambilkan obat 
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Anda. Anda punya waktu sekitar 10 menit? 

Robert: Tentu saja. Saya juga sedang menunggu resep saya. 

Ed: Mari kita mulai dengan resep yang Anda bawa hari ini. Apa yang dokter Anda katakan 

mengenai obat‐obatan ini? 

Robert: Dr. Carter mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki tekanan darah tinggi. Ini bukan 

merupakan resep pertama saya untuk obat hidroklorotiazid (HCT). Saya telah menggunakannya 

selama tiga tahun. Obat HCT saya yang lama sudah habis. Dr. Carter memberikan saya obat yang 

baru hari ini. 

Ed: Kapan Anda pertama kali didiagnosis memiliki tekanan darah tinggi. 

Robert: Sekitar tiga tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa tekanan darah saya tetapi menurut 

dokter tekanan darah saya tinggi. 

Ed: Apakah Anda menggunakan obat‐obatan lain untuk mengobati tekanan darah tinggi Anda? 

Robert: Tidak, hanya ini. 

Ed: Seberapa baik obat HCT bekerja pada Anda? 

Robert: Baik. Menurut Dr. Carter saya baik terus. 

Ed: Itu kedengarannya hal yang bagus. Jadi, berapa tekanan darah Anda hari ini saat Anda 

bertemu Dr. Carter? 

Robert: 125/85. Saya memeriksa tekanan darah saya sendiri setiap hari dan selalu sekitar nilai 

tersebut. 

Ed: Ide yang baik untuk memeriksa sendiri tekanan darah Anda. Seberapa sering Anda bertemu 

Dr. Carter untuk memeriksakan tekanan darah? 

Robert: Saya menemuinya setiap 6 bulan. Awalnya setiap beberapa bulan sekali, tetapi Dokter 

menyatakan saya baik‐baik saja, jadi saya tidak harus sering‐sering bertemu dia. 

Ed: Adakah masalah yang Anda alami selama menggunakan obat ini? 

Robert: Saya tidak mengalami masalah apapun. 

Ed: Apakah Anda memperhatikan adanya efek samping atau gejala yang Anda pikir berhubungan 

dengan pengobatan tersebut? 

Robert: Saya tidak merasakan efek samping apapun. Saya benar‐benar tidak merasa ada masalah 

apapun dengan obat ini. 

Ed: Sehubungan dengan bagaimana anda menggunakan HCT, bisa Anda jelaskan bagaimana 

jadwal Anda pada hari –hari biasa. 

Robert: Saya meminumnya dengan jus jeruk ketika saya sarapan. 

Ed: Kadang sulit untuk meminum obat setiap hari, hari demi hari, seberapa sering Anda lupa 

minum obat dalam seminggu? 

Robert: Saya tidak pernah lupa. Saya mengisi botol pil tersebut setiap hari minggu dan 

menaruhnya di sebelah kotak makanan sereal di dalam lemari jadi saya selalu ingat untuk 

meminumnya. Terakhir kali saya lupa sekitar sebulan yang lalu. Saya sarapan di restoran sehingga 

saya lupa pagi itu. Tapi hal itu sangat jarang terjadi. 
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Ed: Sepertinya Anda memang benar‐benar hebat. Apakah ada hal lain yang Anda lakukan untuk 

membantu mengontrol tekanan darah tinggi anda? 

Robert: Dr. Carter menyuruh saya diet dan olahraga. Berat badan saya berkurang 50 pon dalam 

beberapa tahun. Saya juga tidak mengkonsumsi banyak garam. 

Ed: Anda memang benar‐benar melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga agar tekanan 

darah Anda menurun. Anda punya pertanyaan lain atau persoalan mengenai obat‐obatan anda 

atau tekanan darah anda yang tinggi? 

Robert: Tidak. Saya pikir saya baik‐baik saja. Saya sudah terbiasa minum tablet tiap hari. 

Ed: Jika ada persoalan lain yang muncul di masa yang akan datang, tolong beritahu saya. 

Mungkin nanti saya ingin bertanya mengenai obat‐obatan lain yang mungkin Anda gunakan? 

Robert: Saya tidak menggunakan obat lain. Satu obat saja sudah cukup. 

Ed: Baiklah. Izinkan saya memberitahukan obat‐obatan bebas apa saja yang dapat Anda beli 

tanpa resep 

Robert: Saya tidak mau menggunakan obat lain. Mungkin saya menggunakan Tylenol sekali 

dalam setahun untuk mengobati sakit kepala. Dokter mengatakan kepada saya untuk tidak 

menggunakan apapun untuk mengobati pilek tanpa memberitahu dia atau farmasis. Saya tidak 

suka menggunakan obat‐obatan jadi saya tidak akan menggunakan obat yang dapat di beli di 

toko. 

Ed: Ingin beberapa produk herbal atau vitamin? 

Robert: Tidak. 

Ed: Apakah Anda mempunyai persoalan kesehatan atau kondisi lain yang dokter telah 

beritahukan kepada Anda mengenai suatu pengobatan yang tidak boleh Anda gunakan? 

Robert: Tidak. Saya sehat hanya tekanan darah saya saja yang tinggi 

Ed: Itu hal yang baik. Apakah Anda menderita alergi, terutama reaksi terhadap obat‐obatan? 

Robert: Tidak, saya tidak menderita alergi sama sekali. 

Pada posisi ini, sang farmasis dapat menutup wawancara dengan mengucapkan terima 

kasih kepada pasien atas waktunya untuk menjawab pertanyaan‐pertanyaan, memastikan bahwa 

tidak ada lagi persoalan yang berhubungan dengan terapi obat yang pasien mungkin ingin bahas. 

Akhirnya, farmasis dapat membuat dirinya bersedia dihubungi lewat telepon atau datang 

langsung jika pasien ingin membahas terapi obat atau persoalan kesehatan apapun di masa yang 

akan datang. 

Pada studi kasus di atas, tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
farmasis kepada Mr. Evans adalah untuk membuat suatu catatan pengobatan dan catatan 
kondisi medisnya saat ini. Sebagai tambahan, sang farmasis mencoba untuk mendapatkan 
informasi yang diperlukan untuk menilai keefektifan dan masalah yang diakibatkan oleh 
pengobatannya saat ini. Karena waktu wawancara yang terbatas, perlu untuk fokus pada 
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informasi yang diperlukan untuk menilai masalah dengan terapinya saat ini dan untuk 
mengungkap masalah kesehatan yang tidak dapat diobati dengan pengobatannya 
sekarang. Untuk pengobatan yang pasien gunakan saat ini, penilaian berfokus pada: 

• Pemahaman pasien mengenai tujuan pengobatan. 

• Pola penggunaan obat dan masalah yang mungkin ditimbulkan karena 

pengobatan, termasuk kepatuhan menggunakan obat. 

• Efektivitas pengobatan yang dirasakan dan informasi spesifik dari pemantauan 

dokter dan pemantauan oleh pasien sendiri yang dapat memberikan tambahan 

bukti yang dapat digunakan farmasis untuk menilai respon pasien terhadap 

pengobatan. 

• Persepsi pasien terhadap masalah pada terapi. 

Masalah yang dirasakan pasien termasuk efek samping, persoalan biaya, 
ketidaknyamanan jadwal minum obat, dan seterusnya. Menyusun pertanyaan yang sangat 
terbuka mengenai masalah-masalah menjadikan pasien dapat membahas apa saja yang 
mungkin mereka rasakan sebagai masalah. Pertanyaan tertutup yang lebih terarah, 
pertanyaan untuk menindaklanjuti persoalan spesifik yang menjadi perhatian, seperti 
apakah si pasien mengalami gejala-gejala yang mungkin menandakan reaksi yang tidak 
cocok terhadap pengobatan, bisa ditulis dan ditandai untuk meyakinkan bahwa persoalan 
penting seperti itu tidak diabaikan. 

Pada studi kasus tersebut, sang farmasis telah membuat keputusan untuk 
mengadakan wawancara yang fokus dan singkat. Bagaimanapun, pengumpulan data yang 
lebih luas mungkin diperlukan, atau serangkaian wawancara dalam suatu kurun waktu 
diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap menganai kondisi klinis 
pasien dan kebutuhan pengobatannya. Sebagai contoh, proses wawancara yang lebih 
intensif telah diuraikan sebagai komponen kunci pada The Pharmacist’s Work-up of 
Drug Therapy (Cipolle et al, 1998). Hal demikian dirancang untuk mengevaluasi secara 
menyeluruh kebutuhan pasien yang berhubungan dengan obat dan masalah terapi obat. 
Informasi diperoleh dari beberapa area, termasuk demografi dan riwayat penyakit 
keluarga, masalah medis yang dialami saat ini, alergi, dan efek samping, persoalan gaya 
hidup yang berhubungan dengan kesehatan, riwayat imunisasi, riwayat obat yang 
digunakan saat ini dan di masa lalu, dan peninjauan ulang sistem organ untuk penilaian 
menyeluruh kebutuhan pasien yang terkait obat. 

Salah satu keuntungan melakukan wawancara secara mendalam adalah kita dapat 
mengetahui kualitas hidup pasien tersebut dengan lebih baik, yang merupakan suatu 
indikator penting untuk kesuksesan terapi obat. Apa yang dianggap penting sebagai 
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kualitas hidup oleh pasien dapat membantu kita menentukan bagaimana pasien 
mendefinisikan keberhasilan terapi. Bagi kita mungkin terapi tersebut kita anggap bekerja 
memperbaiki konisi pasien, tapi pasien mungkin menganggapnya tidak berhasil karena 
menurut pasien terapi tidak memperbaiki kemampuan pasien dalam aktivitas-aktivitas 
yang diinginkannya. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yeng berhubungan dengan 
kualitas hidup selama wawancara membantu kita mengetahui faktor-faktor penting yang 
berhubungan dengan kualitas hidup dan kepuasan terhadap terapi. 

Wawancara dan Hasil Klinis berdasarkan Laporan Pasien 

Ketika kita mendengar istilah “pemantauan terapi obat” kita mungkin langsung 
berfikir tentang pemantauan klinis menggunakan nilai-nilai laboratorium atau alat-alat 
tertentu. Tetapi, pemantauan terapi sebagian besar tergantung sepenuhnya pada laporan 
pasien sendiri terhadap efek obat. Evaluasi mengenai depresi, rasa nyeri, kegelisahan, 
insomnia, sakit kepala migrain, gejala-gejala menopause adalah didasarkan pada laporan 
dari pasien sendiri terhadap gejala-gejala tersebut. Manajemen kondisi lain, termasuk 
asma, kontrol terhadap serangan jantung, artritis, COPD, gangguan saluran pencernaan, 
dan ADHD tergantung pada laporan pasien atau orang yang merawatnya untuk 
mendiagnosis kondisi pasien dan memantau efektivitas terapi. Evaluasi terhadap 
kemampuan toleransi atau efek samping terapi obat harus menliputi juga laporan oleh 
pasien sendiri atau laporan orang yang merawat mengenai gejala yang dialami. Selain itu, 
penggunaan alat untuk memantau diri sendiri dan mengkomunikasikan hasilnya juga 
penting dalam memantau beberapa penyakit kronis, termasuk diabetes, hipertensi, dan 
terapi anti-koagulan yang terus meningkat. 

Istilah “hasil klinis berdasarkan laporan pasien” di dalam literatur biasanya 
digunakan untuk menunjukkan kualitas hidup atau kepuasan pasien terhadap perawatan. 
Walaupun demikia, istilah tersebut dapat dipahami secara lebih luas sebagai hasil apapun 
yang dilaporkan secara subyektif oleh pasien atau yang merawatnya. Dalam praktek 
farmasi, penilaian hasil terapi dilakukan berdasarkan laporan pasien mengenai gejala 
yang dialaminya, status fungsi fisik dan mentalnya, dan perubahan status kesehatan yang 
dirasakan. Selain itu, memiliki laporan pasien dari dokter yang melakukan pemantauan 
dapat membantu farmasis menilai respon terapeutik , demikian juga pemahaman pasien 
mengenai tujuan terapi dan proses pemantauan tersebut. Laporan-laporan pasien ini juga 
dapat memberikan informasi mengenai seberapa teraturnya pemanatauan hasil 
laboratorium dan kemajuan terapeutik yang dilakukan oleh dokter. Meskipun kadang 
beberapa pasien tidak memiliki hasil laboratorium tertulis, pasien dapat melaporkan nilai 
INR, HbAlc, viral load, atau kolesterol, dan memiliki tingkat pemahaman yang sangat 
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baik mengenai manajemen terapi mereka. 
Penelitian telah menguji “hasil klinis berdasarkan laporan pasien” yang mana 

saja yang dapat digunakan sebagai data endpoint untuk menilai kemanjuran obat yang 
dicantumkan pada label produk obat-obatan baru yang disetujui oleh U.S. Food and Drug 
Administration (Willke et al, 2004). Data endpoint tersebut yang dilaporkan oleh pasien 
itu sendiri antara lain adalah kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan, status 
kesehatan, catatan peristiwa, laporan gejala-gejala klinis, kepatuhan, dan kepuasan 
terhadap pengobatan. Hasil klinis yang dilaporkan oleh pasien sendiri dicantumkan pada 
label dari 30% produk yang dinilai . Beberapa terapi bergantung hanya pada laporan 
pasien untuk mengukur efektivitas dan efek samping obat.  
 


