
Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Responden 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. 

Seluruh Calon Responden 

Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping 

 

Dengan hormat, 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program 

Studi Ilmu Keperawatan : 

 

Nama  : Lia Nurul Latifah 

NIM  : 20120320001 

akan mengadakan penelitian dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Activities 

Daily Living (ADL) oleh Perawat Pada Pasien Stroke di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implemantasi perawat dalam pemenuhan kebutuhan 

aktivitas sehari-hari pasien stroke yang menjalani rawai inap di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Unit Yogyakarta dan Gamping. 

 

 Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugkan bagi 

siapapun. Kerahasiaan seluruh informasi yang didapatkan akan dijaga dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada paksaan dalam keikutsertaan 

menjadi responden penelitian. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai 

responden dalam penelitian ini, jika Bapak/Ibu bersedia menjadi responden saya 

mohon Bapak/Ibu menandatangani lember persetujuan dan menjawab pertanyaan 

pada lembar identitas responden yang telah disediakan, serta menjawab 

pertanyaan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Atas perhatian 

dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

       Peneliti,   

 

 Lia Nurul Latifah 

 



Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah mendapat penjelasan dan saya memehami bahwa penelitian yang 

berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Activities Daily Living (ADL) oleh Perawat 

Pada Pasien Stroke di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping” 

ini tidak merugikan saya dan telah dijelaskan secara jelas tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, cara pengisisn kuesioner dan kerahasiaan data. 

Oleh karena itu, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Menyatakan bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang 

akan dilakukan oleh Lia Nurul Latifah, Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Demikian lembar persetujuan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

      Yogyakarta,  …………………….. 

           Responden 

 

 

         (…………………………….) 

 

 

 



Lampiran 3. Lembar Kuesioner  

LEMBAR KUESIONER 

PEMENUHAN KEBUTUHAN ACTIVITIES DAILY LIVING (ADL) OLEH 

PERAWAT PADA PASIEN STROKE DI RS PKU MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA DAN GAMPING 

 

A.  DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

Isilah dengan benar dan jujur biodata berikut ini dan berikan tanda centang 

(√ ) pada kolom yang telah disediakan. 

 

Nama Responden  : 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-laki  (  ) Perempuan 

Usia   : 

Alamat   : 

Pendidikan  : (  ) SD     (  ) SMP  (  ) SMA 

      (  ) Perguruan Tinggi 

Tingkat Kemandirian* : (  ) Tergantung total     (  ) Tergantung berat 

      (  ) Tergantung sedang  (  ) Tergantung ringan 

      (  ) Mandiri 

Jenis Stroke*   : (  ) Stroke Iskemik (  ) Stroke Hemoragik 

Kelemahan*  : (  ) hemiparesis (  ) hemiplegia 

Hari pengambilan data* : 

Identitas Perawat* 

a. Pendidikan  : 

b. Lama bekerja : 

              

 

*) diisi oleh peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. KUISIONER PERAN PERAWAT 

Petunjuk pengisian: 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda centang (√ ) pada 

kolom yang telah disediakan. Gunakan pilihan dbawah ini untuk menjawab 

pertanyaan nomor 1 - 8 

 

Selalu, jika perawat melakukan  3 kali dalam 1 hari 

Sering, jika perawat melakukan  2 kali dalam 1 hari 

Jarang, jika perawat melakukan  1 kali dalam 1 hari 

Tidak Pernah, jika perawat tidak melakukan dalam 1 hari 

 

No. PERTANYAAN 
Selalu Sering Jarang 

Tidak 

Pernah 

4 3 2 1 

Mengkaji Aktivitas sehari-hari Pasien  

1 Apakah Perawat menanyakan 

tentang kemampuan pasien BAK 

/ BAB, mengontrol BAK sendiri 

    

2 Apakah Perawat menanyakan 

tentang kemampuan pasien 

berpindah dan menggerakkan 

anggota tubuh  sendiri  

    

3 Apakah Perawat menanyakan 

tentang kemampuan pasien 

dalam toileting  

    

Membantu Aktivitas sehari-hari Pasien  

4 Apakah Perawat membantu 

pasien makan 

    

5 Apakah Perawat membantu 

pasien dalam kebutuhan 

berpindah dan menggerakkan 

anggota tubuh 

    

6 Apakah Perawat membantu 

pasien dalam kebutuhan toileting 

pasien 

    

 

 

 

 

 

 

 



Gunakan pilihan dibawah ini untuk menjawab pertanyaan noor 9 – 12 

Selalu, jika perawat melakukan 4 -5 kali selama menjalani rawat inap 

Sering, jika perawat melakukan  2 -3 kali selama menjalani  rawat inap 

Jarang, jika perawat melakukan 1 kali selama menjalani rawat inap 

Tidak Pernah, jika perawat tidak melakukan selama menjalani rawat inap 

 

No. PERTANYAAN 
Selalu Sering Jarang 

Tidak 

Pernah 

4 3 2 1 

Mengajarkan Aktivitas sehari-hari pada Keluarga Pasien  

7 Apakah Perawat mengajarkan 

keluarga pasien cara membantu 

aktivitas sehari-hari: mandi, 

berdandan, dan berpakaian 

    

8 Apakah Perawat mengajarkan 

keluarga pasien cara membantu 

aktivitas sehari-hari: BAK / 

BAB dan mengontrol BAK 

    

9 Apakah Perawat mengajarkan 

keluarga pasien cara membantu 

aktivitas sehari-hari: berpindah 

dan menggerakkan anggota 

tubuh 

    

10 Apakah Perawat mengajarkan 

keluarga pasien cara membantu 

aktivitas sehari-hari: toliteting 

    

 


