
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Lampiran 1 

Pengantar Kuesioner Penelitian 

Permohonan Kesediaan Menjadi Responden 

 

Dengan Hormat, 

Dengan ini saya 

Nama : ERNA SUSANTI 

Nim : 20120320106 

Judul Penelitian : HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN  DENGAN KESIAPAN 

MAHASISWA FKIK UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA MENGHADAPI INTERPROFESIONAL EDUCATION  

(IPE) 

 

Akan mengadakan suatu penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan 

tingkat pengetahuan  dengan kesiapan mahasiswa FKIK Universitas  Muhammadiyah 

Yogyakarta Menghadapi Interprofesional Education  (IPE)” sebagai persyaratan dalam 

menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan. Untuk itu peneliti berharap dengan hormat kepada 

para mahasiswa untuk meluangkan waktunya guna mengisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

pada daftar kuesioner dibawah ini dengan ikhlas. 

Jawaban yang diberikan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan tanpa 

maksud lain. Oleh karena itu sangat besar artinya untuk menjawab dengan kesungguhan hati 

demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keperawatan. 

Demikian informasi penelitian ini dibuat atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan 

saya ucapkan terima kasih. 

 

      Yogyakarta, Juni 2015 

       Hormat Saya 

 

 

       (Erna Susanti) 

 

 

Lampiran 2 

 

 



Pernyataan Pengisian Kuesioner 

(Informed Concent) 

 

Setelah saya mendapatkan informasi penjelasan dan memahami mengenai penelitian 

dengan judul “Hubungan tingkat pengetahuan  dengan kesiapan mahasiswa FKIK Universitas  

Muhammadiyah Yogyakarta Menghadapi Interprofesional Education  (IPE)”. 

Maka dengan ini saya: 

Nama : 

Umur : 

Jurusan : 

 

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian ini dengan tidak ada paksaan dan 

ancaman dari pihak manapun. Saya tahu bahwa saya berhak menolak atau mengundurkan diri 

sebagai responden. 

Selanjutnya saya tahu bahwa jawaban yang saya berikan bersifat rahasia apapun 

jawabannya saya tidak akan mempengaruhi kegiatan yang berada di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

 

Yogyakarta, Juni 2015 

 

Responden      Peneliti   

  

      

 

(    )          (Erna Susanti) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 8 

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KESIAPAN MAHASISWA 

FKIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA MENGHADAPI 

INTERPROFESIONAL EDUCATION  (IPE) 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan dibawah ini, jawablah dengan satu jawaban yang sesuai dengan 

keadaan anda 

2. Isilah dengan menggunakan tanda ( √ ) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai 

dengan pilihan anda 

3. Semua pernyataan harus anda jawab 

4. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam daftar pernyataan ini hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian saja 

5. Identitas anda akan dijamin kerahasiaannya 

6. Terima kasih atas partisipasi anda 

 

B. IDENTITAS 

Inisial   : 

Jurusan  : 

 

C. KUESIONER PENGETAHUAN TENTANG INTERPROFESIONAL EDUCATION  

(IPE) 

Petunjuk Pengisian: 

a) Berikan jawaban untuk setiap pertanyaaan (jangan dikosongkan) 

b) Beri tanda (√) pada jawaban sesuai dengan yang anda ketahui. 

 

No Pertanyaan Benar Salah 

 Pengertian   

1.  Interprofessional education  (IPE)  adalah metode 

pembelajaran yang interaktif, berbasis kelompok, yang 

dilakukan dengan menciptakan suasana belajar 

  



berkolaborasi 

2.  IPE dapat terjadi  ketika dua atau lebih mahasiswa dari 

program studi kesehatan yang  berbeda belajar bersama 

yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan 

kualitas pelayanan kesehatan 

  

3.  IPE yaitu diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa dari 

jurusan yang sama untuk membahas isu-isu kesehatan 

maupun kasus tertentu yang terjadi di masyarakat. 

  

4.  IPE dapat terwujud apabila para mahasiswa dari  berbagai 

program studi di bidang kesehatan berdiskusi bersama 

mengenai konsep pelayanan kesehatan demi kepentingan 

masyarakat luas. 

  

 Manfaat IPE   

5.  Interprofessional education bertujuan untuk 

mempersiapkan mahasiswa profesi kesehatan agar 

mampu terlibat dan berkontribusi aktif dalam 

collaborative practice 

  

6.  IPE tidak berdampak pada peningkatan apresiasi 

mahasiswa dan pemahaman tentang peran dan tanggung 

jawab 

  

7.  IPE memiliki manfaat untuk mengarahkan mahasiswa 

supaya berpikir  kritis dan menumbuhkan sikap 

profesional 

  

8.  IPE dapat memberikan manfaat berupa penurunan total 

komplikasi yang dialami pasien, penurunan jangka waktu 

rawat inap, dan penurunan biaya rumah sakit 

  

 Kompetensi IPE   

9.  Dosen harus mampu untuk memberikan kesempatan yang 

sama demi pembelajaran  individu yang efektif bagi 

masing-masing anggota kelompok 

  

10.  Salah satu kompetensi IPE adalah mahasiswa dapat 

memahami peran, bertanggung  jawab dan memahami 

kompetensi  profesi lain dengan jelas 

  

11.  Kompetensi IPE dapat dilakukan melalui bekerja dengan 

profesi lain untuk memecahkan konflik dalam 

memutuskan perawatan dan pengobatan pasien 

  

12.  Metode pembelajaran IPE tidak memberikan toleransi 

perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan profesi lain 

  

 Pendekatan IPE   

13.  Metode pembelajaran IPE dapat berubah sewaktu-waktu 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik 

  

14.  Metode pembelajaran IPE dapat berubah sesuai dengan 

bagaimana cara dosen untuk menjaga perhatian peserta 

didik terhadap pelajaran 

  

15.  Pendekatan belajar mengajar yang dapat diterapkan 

dalam IPE yaitu exchange-based learning 

  



16.  Action-based learning bukan merupakan metode 

pendekatan IPE 

  

 Hambatan IPE   

17.  Penanggalan akademik merupakan salah satu hambatan 

dalam melaksanakan IPE 

  

18.  Salah satu hambatan dalam pelaksanaan IPE adalah 

peraturan akademik 

  

19.  Tingkat pengetahuan mahasiswa dalam IPE bukan 

merupakan hambatan dalam pelaksanaan IPE 

  

20.  Kepemimpinan dan dukungan administrasi merupakan 

hambatan pelaksanaan IPE 

  

21.  Pelaksanaan IPE akan sangat dipengaruhi oleh informasi 

yang didapatkan mahasiswa baik melalui media cetak 

ataupun elektronik 

  

22.  Budaya dalam suatu organisasi atau suatu jurusan akan 

mempengaruhi pengetahuan mahasiswa mengenai IPE 

  

23.  Mahasiswa yang pernah mengikuti pembelajaran dengan 

metode IPE, kemungkinan akan mengetahui tentang IPE 

  

 

 

  



Lampiran 9 

 

D. KUESIONER KESIAPAN MAHASISWA FKIK UMY DALAM MENGHADAPI 

INTERPROFESIONAL EDUCATION (IPE) 

a) Berikan jawaban untuk setiap pertanyaaan (jangan dikosongkan) 

b) Beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan persepsi anda. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1.  Belajar dengan mahasiswa profesi kesehatan lain 

akan membantu saya menjadi anggota tim 

pelayanan kesehatan yang lebih baik 

     

2.  Akan sangat bermanfaat bagi pasien jika 

mahasiswa profesi kesehatan bekerja bersama-

sama untuk menyelesaikan permasalahan pasien 

     

3.  Belajar bersama mahasiswa profesi kesehatan 

lain akan membantu saya untuk memahami 

permasalahan di klinik 

     

4.  Belajar bersama mahasiswa profesi kesehatan 

lain sebelum masuk tahap profesi akan 

meningkatkan hubungan baik dan kerja sama 

setelah tahap profesi 

     

5.  Keterampilan berkomunikasi seharusnya 

dipelajari bersama mahasiswa profesi lain 

     

6.  Belajar bersama mahasiswa profesi lain 

membantu saya berfikir positif terhadap profesi 

lain 

     

7.  Pada pembelajaran IPE kelompok kecil 

mahasiswa membutuhkan rasa percaya da saling 

menghormati satu sama lain 

     

8.  Kemampuan kerja sama dalam tim merupakan 

hal yang esensial dalam proses pembelajaran 

     

9.  Belajar bersama profesi lain akan membantu 

saya mengetahui kekurangan pada diri sendiri 

     

10.  Saya tidak mau membuang-buang waktu saya 

untuk belajar bersama dengan mahasiswa profesi 

     



kesehatan lain 

11.  Tidak penting bagi mahasiswa S1 profesi 

kesehatan untuk belajar bersama dalam 

menangani pasien 

     

12.  Kemamapuan menyelesaikan masalah klinik, 

hanya dapat dipelajari bersama mahasiswa yang 

berasal dari jurusan atau fakultas yang sama. 

     

13.  Belajar bersama mahasiswa profesi kesehatan 

lain akan melatih cara berkomunikasi saya 

dengan pasien dan profesi lain 

     

14.  Saya sangat terbuka pada kesempatan untuk 

bekerja sama dalam kegiatan kelompok kecil 

dengan mahasiswa profesi lain 

     

15.  Belajar bersama akan membantu memahami 

permasalahan klien 

     

16.  Belajar bersama sebelum tahap profesi akan 

membantu saya menjadi lebih baik dalam 

bekerja secara tim 

     

17.  Kesiapan dalam IPE akan menyebabkan 

mahasisiwa mampu membantu dokter 

     

18.  Saya tidak yakin terhadap peran dan tanggung 

jawab saya sebagai profesi kesehatan (perawat, 

dokter, maupun dietisien) kelak 

     

19.  Saya harus memperoleh pengetahuan dan 

kemampuan yang lebih baik daripada mahasiswa 

profesi lain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Crosstabs 

Kesiapan.Dok.Umum * Pengetahuan.Dok.Umum Crosstabulation 

 
Pengetahuan.Dok.Umum 

Total Baik Cukup Kurang 

Kesiapan.Dok.Umum Siap Count 48 22 2 72 

% of Total 50,0% 22,9% 2,1% 75,0% 

Tidak Siap Count 11 1 12 24 

% of Total 11,5% 1,0% 12,5% 25,0% 

Total Count 59 23 14 96 

% of Total 61,5% 24,0% 14,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,027
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 31,498 2 ,000 

N of Valid Cases 96   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,50. 

 

 



 

Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,512 ,000 

N of Valid Cases 96  

a. Correlation statistics are available for numeric data only. 

 

 



Crosstabs 

 

Kesiapan.Dokter.Gigi * Pengetahuan.Dokter.Gigi Crosstabulation 

 
Pengetahuan.Dokter.Gigi 

Total Baik Cukup Kurang 

Kesiapan.Dokter.Gigi Siap Count 29 16 0 45 

% of Total 50,9% 28,1% ,0% 78,9% 

Tidak Siap Count 6 3 3 12 

% of Total 10,5% 5,3% 5,3% 21,1% 

Total Count 35 19 3 57 

% of Total 61,4% 33,3% 5,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,889
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 10,026 2 ,007 

N of Valid Cases 57   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

 

 

Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,415 ,003 

N of Valid Cases 57  



Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,415 ,003 

N of Valid Cases 57  

a. Correlation statistics are available for numeric data only. 

 

 



Crosstabs 

 

Kesiapan.Perawat * Pengetahuan.Perawat Crosstabulation 

 
Pengetahuan.Perawat 

Total Baik Cukup Kurang 

Kesiapan.Perawat Siap Count 32 18 3 53 

% of Total 47,1% 26,5% 4,4% 77,9% 

Tidak Siap Count 8 4 3 15 

% of Total 11,8% 5,9% 4,4% 22,1% 

Total Count 40 22 6 68 

% of Total 58,8% 32,4% 8,8% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,015
a
 2 ,021 

Likelihood Ratio 2,549 2 ,280 

N of Valid Cases 68   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,32. 

 

 

 

Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,206 ,021 

N of Valid Cases 68  



Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,206 ,021 

N of Valid Cases 68  

a. Correlation statistics are available for numeric data only. 

 

 



Crosstabs 

 

KEsiapan.Farmasi * Pengetahuan.Farmasi Crosstabulation 

 
Pengetahuan.Farmasi 

Total Baik Cukup Kurang 

KEsiapan.Farmasi Siap Count 7 5 0 12 

% of Total 46,7% 33,3% ,0% 80,0% 

Tidak Siap Count 1 0 2 3 

% of Total 6,7% ,0% 13,3% 20,0% 

Total Count 8 5 2 15 

% of Total 53,3% 33,3% 13,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,531
a
 2 ,009 

Likelihood Ratio 8,984 2 ,011 

N of Valid Cases 15   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

 

 

Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,623 ,009 

N of Valid Cases 15  



Symmetric Measures
a
 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,623 ,009 

N of Valid Cases 15  

a. Correlation statistics are available for numeric data only. 

 

 

 


