
 

 
ADDQoL 

 
Soal selidik ini adalah berkaitan kualiti kehidupan anda, dengan erti kata lain, 
bagaimana baik atau teruk anda rasa mengenai kehidupan anda. 
 
 
Sila tandakan “ ” di dalam kotak pilihan jawapan anda yang terbaik untuk 
setiap item. 
 
 
Apa yang kami ingin tahu adalah berkenaan perasaan anda terhadap 
kehidupan anda sekarang. 
 

I) Secara umumnya, kualiti kehidupan saya sekarang adalah: 

    
 cemerlang sangat 

baik 
baik tidak baik 

dan tidak 
teruk 

teruk sangat 
teruk 

paling 
teruk 

 
 
Sekarang, kami ingin mengetahui bagaimana kualiti kehidupan anda 
dipengaruhi oleh penyakit kencing manis (diabetes), pengurusannya 
(termasuk ubat-ubatan, lawatan temujanji dengan doktor dan makanan) 
serta sebarang komplikasi yang mungkin anda alami. 
 

II) Sekiranya saya tidak menghidap penyakit  kencing manis, kualiti kehidupan 
saya akan menjadi: 

   
 sangat lebih 

baik 
lebih baik sedikit baik sama teruk 

 

This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley 
ADDQoL-19 © Prof Clare Bradley: 24.2.94. Malay for Malaysia 29.11.13.  (from Std UK English, rev. 1.3.06.) Halaman 1 dari 6 
Health Psychology Research Unit, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX, UK  



 

This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley 
ADDQoL-19 © Prof Clare Bradley: 24.2.94. Malay for Malaysia 29.11.13.  (from Std UK English, rev. 1.3.06.) Halaman 2 dari 6 
Health Psychology Research Unit, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX, UK  

 
Sila jawab pernyataan yang lebih khusus dalam mukasurat seterusnya. Untuk 
setiap aspek kehidupan yang digambarkan, anda akan mendapati ada dua 
bahagian: 
 
Untuk Bahagian (a):  Sila letakkan " " dalam kotak untuk menunjukkan bagaimana  
    penyakit kencing manis menjejaskan aspek kehidupan anda ini. 
Untuk Bahagian (b):   Sila letakkan " " dalam kotak untuk menunjukkan kepentingan 
      aspek kehidupan ini pada kualiti kehidupan anda. 

 
 
1 (a) Sekiranya saya tidak menghidap penyakit  kencing manis, saya akan menikmati 

aktiviti santai saya dengan: 

    
 sangat lebih 

banyak 
lebih banyak lebih sedikit sama kurang 

 (b) Aktiviti santai saya: 

  
 sangat penting penting agak penting langsung tidak 

penting 
 
 
2 Adakah anda sedang bekerja, mencari pekerjaan atau ingin bekerja? 

 Ya  Jika ya, sila lengkapkan (a) dan (b). 

 Tidak  Jika tidak, sila teruskan ke 3a. 
 (a) Sekiranya saya tidak menghidap penyakit  kencing manis, kehidupan bekerja saya 

akan menjadi: 

    
 sangat lebih baik       lebih baik sedikit baik sama teruk 
 (b) Bagi saya, mempunyai kehidupan bekerja adalah: 

  
 sangat penting penting agak penting langsung tidak 

penting 
 
 
3 (a) Sekiranya saya tidak menghidap penyakit  kencing manis, perjalanan jarak dekat atau 

jauh akan menjadi: 

    
 sangat lebih 

mudah  
lebih mudah mudah sedikit sama lebih sukar 

 (b) Bagi saya, perjalanan jarak dekat atau jauh adalah: 

  
 sangat penting penting agak penting langsung tidak 

penting 
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