
 

 

 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada  

Yth.Bapak/Ibu saudara 

di 

Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah saya adalah mahasiswi Program Studi Ilmu 

Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul Surabaya : 

Nama : Shanti nirmala 

Nim  : 13012022 

akan melakukan penelitian yang berjudul “ Hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan persepsi perawat tentang peran Organisasi Profesi 

PPNI di rumah sakit Mitra keluarga waru “ 

Dalam penelitian ini adalah bebas tanpa paksaan artinya tanpa ada sanksi apapun 

dan saya berjanji akan merahasiakan yang berhubungan dengan saudara. Bila 

saudara bersedia menjadi responden mohon saudara menandatangani lembar 

persetujuan menjadi responden.  

Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan bantuan serta kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih. 

Surabaya,  Februari 2015 

Hormat saya 



 

 

 

                                                                                               Shanti nirmala 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Di bawah ini saya, 

1.Umur     : th 

2.Jenis kelamin    : Laki-laki / perempuan 

3. Pendidikan terakhir    : D III Kep / S 1 Kep 

4.Tahun kelulusan    :  

5.Masa kerja *)    : th 

6.Terdaftar sebagai anggota PPNI  : 

7.Bila terdaftar, sejak kapan?   : 

Menyatakan bersedia sebagai responden penelitian tentang persepsi perawat 

terhadap peran PPNI. 

 

Sidoarjo; / 

 

(  tanda tangan responden ) 



 

 

*) masa kerja terhitung sejak pertama kali bekerja sebagai perawat. 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan tentang beberapa peran yang telah di capai 

oleh PPNI sebagai organisasi profesi keperawatan dan kolom-kolom tempat pengisian 

pendapat bapak/ibu/saudara yang berupa : 

1. SS yang berarti bapak / ibu / saudara Sangat setuju terhadap pernyataan yang 

di ajukan. 

2. S yang berarti bapak / ibu / saudara Setuju terhadap pernyataan yang diajukan 

3. TS yang  berarti bapak / ibu / saudara tidak Setuju terhadap pernyataan yang 

diajukan 

4. STS yang berarti bapak / ibu / saudara sangat tidak Setuju terhadap 

pernyataan yang diajukan  

Bapak / ibu / saudara cukup memberi tanda “ check list “ ( √ ) pada pendapat yang 

bapak / ibu / saudara anggap benar pada kolom jawaban yang telah tersedia. 

 

Mohon mengisi kolom saran yang tersedia, apabila  Bapak / ibu / saudara 

mempunyai masukan bagi peran organisasi PPNI. 

Angket ini tidak boleh pulang,  dan bila semua pertanyaan sudah dijawab mohon 

dikembalikan kepada penulis. 

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak / ibu / saudara penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. 



 

 

 

PERNYATAAN KUESIONER 

 

1. Persepsi Bapak / ibu / saudara terhadap peran organisasi PPNI di bidang 

pembinaan organisasi 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. menurut saudara, PPNI berperan dalam bentuk  
kode etik bagi profesi keperawatan 

    

2. menurut saudara, PPNI ikut berpartisipasi aktif 
dalam penetapan kebijaksanaan kesehatan 

    

3. menurut saudara, PPNI berperan dalam 
menetapkan dan memberlakukan standart 
keperawatan  

    

4. Menurut saudara, PPNI berperan dalam membuat 
media komunikasi (buletin,majalah dll) tentang 
perkembangan keperawatan 

    

5. Menurut saudara, PPNI berperan dalam melakukan 
pendaftaran anggota baru, penyedian kartu anggota 
& kaderisasi kepengurusan PPNI 

    

6. Menurut saudara, PPNI berperan dalam melakukan 
pendekatan organisasi sampai ke tingkat bawah 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  Persepsi Bapak / ibu / saudara terhadap peran organisasi PPNI di 

bidang pendidikan dan pelatihan keperawatan 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Menurut saudara, PPNI ikut berperan menetapkan 
jenis dan jenjang pendidikan keperawatan 

    

2. Menurut saudara, PPNI berperan dalam menyusun 
standart peran dan fungsi tiap jenjang pendidikan 
perawat   

    

3. Menurut saudara, PPNI berperan dalam melakukan 
pelatihan perawat yang akan ke luar negeri  

    

4. Menurut saudara, PPNI berperan dalam 
penambahan institusi pendidikan keperawatan 
lanjutan ( S1, S2 dan S3) 

    

3. persepsi bapak / ibu / saudara terhadap paran PPNI  di bidang 

pembinaan pelayanan keperawatan. 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Menurut saudara, PPNI berperan dalam melakukan 
standart praktek keperawatan 

    

2. Menurut saudara, PPNI berperan dalam 
penentuan standart upah perawat  

    

3. Menurut saudara, PPNI berperan dalam 
menetapkan kebijakan praktek mandiri 

    

4. Menurut saudara, PPNI berperan membentuk badan 
yang melindungi praktek profesi 

    

5. Menurut saudara, PPNI berperan mengatur batas 
kewenangan praktek keperawatan 

    

6. Menurut saudara,PPNI  berperan menetapkan rasio 
tenaga perawat dan jumlah pasien  

    



 

 

 

4. Persepsi bapak / ibu / saudara terhadap peran PPNI dibidang pembinaan 

IPTEK  

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Menurut saudara, PPNI berperan dalam  mengidentifi- 
kasi dan mensosialisasikan hasil penelitian tentang 
keperawatan baik dari dalam atau luar negeri 

    

2. Menurut saudara, PPNI berperan dalam 
pelaksanaan lomba karya ilmiah bagi perawat 

    

3. Menurut saudara, PPNI berperan dalam 
penerbitan buku-buku ilmiah keperawatan 

    

4. Menurut saudara, PPNI berperan dalam memben- 
tuk dan menyelenggarakan diskusi ilmiah  

    

5. Menurut saudara, PPNI berperan dalam pelatihan bagi 
perawat unit tertentu (ICU, IGD,  Anestesi dll) 

    

  

5. Persepsi bapak / ibu / saudara terhadap peran PPNI di bidang 

pembinaan kesejahteraan anggota  

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Menurut saudara, PPNI berperan dalam mengatasi 
kesenjangan gaji, intensif serta menetapkan upah 
minimum 

    

2. Menurut saudara, PPNI berperan menciptakan 
kondisi yang kondusif untuk memudahkan tenaga 
perawat dalam mengembangkan karier 

    

3. Menurut saudara, PPNI berperan melakukan 
pembinaan koperasi keperawatan 

    

4. Menurut saudara, PPNI berperan dalam perijinan 
praktek mandiri perawat 

    

5. Menurut saudara, PPNI berperan dalam menjalin kerja 
sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat 
untuk pengaturan tenaga keperawatan baik dalam atau 

    



 

 

luar negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


