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LEMBAR INFORMASI PENELITIAN 

 

Assalamua’alaikum Wr.Wb. 

       Saya Muhammad Ade Lutfil Hanan Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan melakukan penelitian dengan judul 

“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa S1 Keperawatan UMY Terkait Praktik Mandiri 

Perawat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

mahasiswa perawat tentang praktik mandiri perawat sesuai prosedur di Indonesia.. 

       Saya meminta dengan hormat kepada para responden yaitu para mahasiswa 

PSIK FKIK UMY yang masik aktif ditahun 2017 untuk bersedia menjadi 

responden pada penelitian ini. Jika anda sebagai mahasiswa bersedia ikut serta 

dalam penelitian ini, maka saya akan menjelaskan penelitian ini dengan sebaik-

baiknya. 

A. Kesukarelaan untuk Ikut Penelitian 

       Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada 

paksaan. Apabila anda sudah memutuskan untuk ikut, anda dibebaskan 

untuk mengundurkan diri atau berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai 

denda atau sanksi apapun. 

B. Prosedur Penelitian 

       Apabila anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, anda akan 

diminta menandatangani lembar persetujuan, selanjutnya anda akan diberi 

kuesioner oleh peneliti. 

C. Kewajiban Subjek Penelitian 

       Anda sebagai subjek penelitian berkewajiban mengikuti aturan atau 

petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Apabila ada yang belum 

jelas, anda bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti. 

 

 

 



D. Kerahasiaan 

       Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subjek penelitian akan 

dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti saja. Hasil penelitian 

akan dipublikasikan tanpa mencantumkan identitas subjek penelitian. 

E. Pembiayaan 

       Semua pembiayaan yang berhubungan dengan penelitian akan 

ditanggung oleh peneliti tanpa memberatkan ke subjek penelitian. Penelitian 

ini tidak melibatkan adanya interaksi bahan, obat, atau sentuhan apapun 

terhadap tubuh sehingga diharapkan tidak adanya kesalahpahaman terkait 

dengan adanya resiko cedera dan adanya tuntutan biaya dalam penelitian 

dari subjek ke peneliti. 

F. Informasi Tambahan 

       Anda diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Apabila anda membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, anda dapat menghubungi saya pada nomor berikut 

081227465023 (Muhammad Ade Lutfil Hanan). Terima kasih atas 

kerjasama anda dalam penelitian ini. 

 

 

Salam Hormat 

Peneliti 

 

        

      Muhammad Ade Lutfil Hanan 

 

 

 

 

 

 





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth Saudara/i Responden 

Di PSIK UMY 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Muhammad Ade Lutfil Hanan 

NIM : 20130320120 

        Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan 

melakukan penelitian berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa S1 Keperawatan 

UMY Terkait Praktik Mandiri Keperawatan” 

        Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi 

responden dan mau mengisi data serta memberikan tanggapan yang sejujur-

jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan akibat apapun bagi responden, semua informasi yang didapatkan 

akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

        Atas perhatian dan kesediannya, saya ucapkan terima kasih. 

 

     Peneliti 

 

Muhammad Ade Lutfil Hanan





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

        Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang akan 

dilakukan saudara Muhammad Ade Lutfil Hanan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa 

S1 Keperawatan UMY Terkait Praktik Mandiri Keperawatan” kemudian 

saya akan mengikuti proses penelitian dan menjawab kuesioner dengan jujur. 

        Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi 

responden pada penelitian ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

 

Yogyakarta,    Februari 2017 

Responden 

 

(...............................) 





Kuesioner Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa S1 Keperawatan 

UMY Terkait Praktik Mandiri Perawat 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan baik dan teliti sebelum menjawab 

pertanyaan 

2. Singkatan : 

a. STR (surat tanda registrasi) 

b. SIPP (surat izin praktik perawat) 

3. Berikan tanda () pada jawaban yang dianggap benar pada kolom: 

a. Sangat setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang setuju (KS) 

d. Tidak setuju (TS) 

e. Sangat tidak setuju (STS) 

Data Demografi 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

Pengertian praktik mandiri keperawatan 

1 Praktek mandiri keperawatan dilakukan 

oleh perawat yang telah memiliki Surat 

Tanda Registrasi perawat secara 

mandiri 

     

2 Praktik mandiri keperawatan diatur 

dalam undang-undang no.38 tahun 2014 

     





3 Dalam praktik mandiri keperawatan 

perawat berwenang memperlakukan 

klien di luar prosedur yang telah 

ditetapkan 

     

4 Praktik mandiri keperawatan hanya 

perlu  memberikan asuhan keperawatan 

secukupnya 

     

Tujuan praktik mandiri keperawatan 

5 Praktek mandiri keperawatan membantu 

meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat 

     

6 Praktek mandiri keperawatan membantu 

meningkatkan prilaku hidup sehat di 

masyarakat 

     

 SS S KS TS STS 

7 Praktik mandiri keperawatan akan 

meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan di masyarakat 

     

8 Perawat melepas tanggung jawab ketika 

klien menemui ajal  

     

9 Perawat cukup memberikan pelayanan 

tanpa menjalin hubungan dengan klien 

     

10 Dalam berperilaku di masyarakat 

perawat mempunyai kebebasan sesuai 

dengan apa yang di inginkan 

     

Kewajiban perawat dalam praktik mandiri keperawatan 

11 Melengkapi sarana dan prasarana 

pelayanan keperawatan adalah 

kewajiban perawat dalam menjalankan 

praktik mandiri keperawatan 

     

12 Praktek mandiri keperawatan dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku 

     

13 Perawat merujuk klien pada tenaga 

kesehatan lain yang lebih tepat ketika 

sarana tidak memadai 

     

14 Perawat dalam menyampaikan 

informasi berhak menutupi keasliannya 

agar klien tidak syok ketika mendengar 

informasi 

     

15 Perawat melakukan tindakan darurat di 

luar kewenangannya 

     





16 Perawat dalam menjalankan praktek 

mandiri keperawatan dapat 

membedakan status kliennya 

     

Hak perawat dalam praktik mandiri keperawatan 

17 Perawat dapat menolak permintaan 

klien apabila menyimpang dari kode 

etik 

     

18 Perawat mendapatkan informasi yang 

sebenarnya dari klien 

     

19 Perawat dalam menjalankan praktik 

mandiri keperawatan tidak mempunyai 

perlindungan hukum 

     

20 Perawat ikut serta dalam organisasi 

tetapi tidak mempunyai hak dalam 

menyusun dan menetapkan kebijakan 

dalam organisasi 

     

 

 

 

 

 SS S KS TS STS 

Penyelenggaraan praktik mandiri keperawatan 

21 Praktek mandiri keperawatan ditujukan 

pada individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat 

     

22 Praktik mandiri keperawatan meliputi 

upaya promotif, preventif, rehabilitatif 

     

23 Praktik mandiri keperawatan hanya bisa 

dilaksanakan pada fasilitas kesehatan 

tingkat 1 dan 2 

     

24 Perawat dapat meberikan semua jenis 

obat  

     

Izin penyelenggaraan praktik mandiri keperawatan 

25 Perawat dalam menjalankan praktik 

mandiri keperawatan harus mempunyai 

SIPP 

     

26 SIPP berlaku untuk satu tempat praktek      

27 Perawat dalam praktik mandiri 

keperawatan tidak wajib memasang 

papan nama 

     

28 Pengawasan dan pembinaan praktek 

mandiri keperawatan dilakukan setiap 

tahun 

     





29 Perawat dalam menjalankan praktik 

mandiri keperawatan bebas dari sanksi 

administratif 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


