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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Yogyakarta,  April 2016 

 

Kepada Yth. Saudara/i Responden 

Di  Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Yenita Diah Rahmaningrum 

Nim  : 20120320192 

 Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas kedokteran dan 

Ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan 

Perawat dalam Pelaksanaan Identifikasi Pasien di Ruang Rawat Inap RS. PKU 

Muhammadiyah Bantul”. 

Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara/I untukbersedia menjadi 

respondden dan mau mengisi data serta memberikan tanggapan yang layak dengan 

sejujur – jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan akibat apapun bagi semua responden. Kerahasiaan semua informasi 

yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.  

 Atas perhatian dan kesediaannya,saya ucapkan terima kasih.   

 

 

Peneliti 

 

 

       (Yenita Diah Rahmaningrum  )

  

 



 

 

LEMBAR PERSETUJUANMENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat   : 

 Menyatakan bersedia untukmenjadi responden pada penelitianyang akan 

dilakukan oleh Yenita Diah Rahmaningrum Mahasiswa Program Studi Ilmu 

KeperawatanFakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas muhammadiyah 

Yogyakarta yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan 

Perawat dalam Pelaksanaan Identifikasi Pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Bantul” dan saya akan mengikuti proses penelitian serta menjawab 

kuisioner sejujur-jujurnya.  

Oleh karena itu,saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi 

responden pada penelitianini dengan suka rela dantanpa paksaan dari pihak manapun. 

 

Yogyakarta.    April 2016 

  Responden   

 

(………………………………)   

 

 

 

 

 

 



 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Perawat Dalam 

 Pelaksanaan Identifikasi Pasien di Ruang Rawat Inap RS PKU 

Muhammadiyah Bantul 

 

Tanggal pengisian Kuesioner : 

No responden    : 

Usia    : 

Jenis kelamin   : 

Pendidikan    : 

Lama bekerja   : 

Budaya / suku   : 

Mendapat Informasi  :  

 

 

 ………………… 

1. Apakah Rumah sakit tempat anda bekerja mempunyai  

kebijakan untuk mekakukan identifikasi pasien? 

2. Apakah anda merasa tidakan identifikasi pasien 

adalah tanggung jawab anda?  

3.Apakah anda menerima kebijakan rumah sakit  

tentang identifikasi pasien? 

4. Apakah  teman kerja anda mendukung untuk  

melakukan tindakan identifikasi pasien? 

 

 

 

 

 

 

 

pelatihan 

internet 

Lainnya 

YA TIDAK 

TIDAK YA 

TIDAK YA 

TIDAK YA 



 

 

KUESIONER  

PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN 

 

Petunjuk pengisian 

1. Bacalah pernyataan dibawah ini dan berikan jawaban sesuai yang anda 

ketahui 

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

sesuai pilihan anda 

3. Semua pernyataan harus diisi 

 

No Pernyataan Jawaban 

Benar Salah 

1.  Identifikasi pasien merupakan prosedur yang dilakukan 

sebelum pemberian tindakan kepada pasien untuk 

mencegah terjadinya kesalahan mengenali pasien  

  

2.  Identifikasi pasien dengan benar merupakan salah satu 

sasaran keselamatan pasien (Patient Safety) yang harus 

dilakukan sebelum pemberian tindakan kepada pasien  

  

3 Waktu yang tidak tepat melaksanakan identifikasi 

pasien adalah sebelum pengambilan  produk darah atau 

specimen lain untuk pemeriksaan klinis 

  

4 Identifikasi pasien merupakan cara  menentukan ciri-

ciri/identitas pasien yang dilakukan untuk memastikan 

tindakan yang akan diberikan 

  

5 Waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi pasien 

yaitu sebelum melakukan tindakan 

  

6 Perawat mengidentifikasi pasien bertujuan untuk 

mencegah terjadinya masalah yang timbul akibat 

kesalahan dalam pemberian tindakan kepada kerabat  

pasien 

  

7 Identitas pasien seperti nama lengkap dan tanggal lahir 

dapat digunakan dalam identifikasi pasien 

  

8 Identifikasi pasien dilakukan untuk mencegah 

kesalahan mengenali pasien 

  

9 Identifikasi pasien merupakan prosedur yang dilakukan 

sesudah pemberian tindakan kepada pasien untuk 

mencegah terjadinya kesalahan 

  

10 Benar tindakan dan pengobatan yang diberikaan kepada 

pasien merupakan tujuan identifikasi pasien 

  

 

 

 

 

  



 

 

No Pernyataan Jawaban 

Benar Salah 

11 Pasien diidentifikasi menggunakan minimal 1 identitas, 

boleh menggunakan nomor kamar dan lokasi pasien 

untuk mengenali pasien  

12 Pasien diidentifikasi menggunakan nama lengkap dan 

nomor rekam medis 

  

 

13 

 

Identitas yang tidak bisa digunakan dalam identifikasi 

pasien adalah lokasi pasien karena sewaktu-waktu 

pasien dapat dipindahkan ketika keadaannya membaik 

maupun memburuk 

  

14 Terjadinya kesalahan pemberian obat dan tindakan 

kepada pasien merupakan tujuan dari Identifikasi pasien 

  

15 Kesalahan melakukan identifikasi pasien dapat 

berpotensi besar menimbulkan masalah dan ancaman 

keselamatan pasien  

  

16 Identifikasi pasien perlu dilakukan untuk mencegah 

kesalahan dalam mengenali dokter 

  

17 Identifikasi pasien dilakukan hanya sekali ketika pasien 

masuk rumah sakit hal itu untuk mengenali pasien 

selama berada dirumah sakit  

  

18 Ketika identifikasi pasien tidak dilakukan, kesalahan 

dalam pemberian pengobatan bisa terjadi 

  

19 Akibat dari tidak dilakukan identifikasi bisa 

menyebabkan timbulnya kejadian diharapkan 

  

20 Identifikasi pasien dilakukan secara konsisten pada 

semua situasi dan lokasi  

  

21 Adanya ketidakcocokan antara pasien dengan 

pengobatan yang diterima disebut dengan kesalahan 

identifikasi pasien 

  

22 Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris 

Cidera (KNC), dan Kondisi Potensi Cidera (KPC) 

merupakan akibat dari tidak dilakukannya identifikasi 

pasien 

  

23 Tujuan dari identifikasi pasien adalah mencegah 

kesalahan dalam pemberian obat dan tindakan 

  

24 Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien 

yang dalam keadaan terbius, disorientasi, tidak sadar, 

dan bertukar tempat tidur/ kamar/ lokasi dirumah sakit 

  

 



 

 

Checklist Identifikasi Pasien 

Iya : 1 

Tidak : 0 

No Aspek yang Dinilai Iya Tidak 

1.  Memastikan gelang identitas terpasang pada 

pasien sesuai, seperti: 

  

a. Nama lengkap   

b. Tanggal lahir   

c. Nomor rekam medis   

2.  Memperkenalkan diri kepada pasien minimal:   

 a. Nama perawat    

 b. Tujuan pelayanan   

3.  Menggunakan komunikasi aktif (berupa 

pertanyaan terbuka) dengan menanyakan 

minimal 2 identitas pasien, seperti: 

  

 a. Nama pasien   

 b. Nomor rekammedis   

4. Memberikan informed concent sebelum 

melakukan tindakan keperawatan 

  

5.  Melakukan identifikasi pasien , pada saat (*) 

pilih salah satu 

  

 a. Sebelum memberikan obat   

 b. Sebelum memberikan transfuse   

 c. Sebelum mengambil darah/ pemeriksaan 

laboratorium 

  

 d. Sebelum memberikan pelayanan/ prosedur 

tindakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


