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                                                                                                              Lampiran 1     

                                                                                                                         No. Kode : 

LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN 

Judul penelitian : Hubungan antar pengetahuan perawat tentang kewaspadaan 

universal dengan rotasi perawat ke ruang isolasi di RSUD Cengkareng. 

Peneliti : Maria mathilde lewa             ( Hp 081317044881) 

Saya perawat pelaksana di RSUD Cengkareng, telah diminta dan bersedia 

untuk berperan serta dalam penelitian yang berjudul seperti di atas. Peneliti telah 

menjelaskan tentang cara-cara penelitian yang akan dilaksanakan. Saya mengetahui 

bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan perawat 

tentang  kewaspadan universal perawat  dendan rotasi perawat ke ruang isolasi di 

RSUD Cengkareng. 

Saya mengerti bahwa resiko yang akan terjadi pada saya sangat kecil. Saya 

berhak untuk menghentikan penelitian ini tanpa adanya sanksi atau kehilangan hak, 

khususnya dalam tugas saya sebagai perawat. Saya mengerti bahwa catatan penelitian 

ini akan dirahasiakan. Kerahasiaan ini akan dijamin selegal mungkin, hanya peneliti 

yang akan mengetahui kerahasiaan data. 

Demikian secara sukarela tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Saya bersedia 

berperan serta dalam penelitian ini. 

Jakata February 2010 

           Responden                                                                              Peneliti   

 (                                    )                                                               (                               )
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A. Data Tingkat Pengetahuan Perawat 

      Petunjuk : 

Berikan satu tanda checklist (    ) pada kolom yang sesuai dengan 

pengetahuan perawat tentang kewaspadaan universal : 

1. Benar  (  B  ) 

2. Salah  (  S  ) 
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NO. PERNYATAAN    B   S 

  1 

 

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

 

  7 

  8 

   

   

Kewaspadaan universal adalah cara untuk mencegah 

penularan penyakit di rumah sakit. 

 

Salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit di 

rumah sakit adalah dengan cara mencuci tangan  

Cuci tangan seteleh memegang pasien di ruang isolasi cukup 

aman melindungi perawat dari resiko penularan penyakit. 

Cairan antibakterial di rungan perawatan membuat tangan  

rusak apabila sering digunakan. 

Cuci tangan harus sering dilakukan disemua ruang 

perawatan. 

Cuci tangan merupakan kebiasaan yang harus saya lakukan 

di semua ruangan perawatan di rumah sakit. 

Sarung tangan wajib digunakan saat merawat pasien. 

Untuk menghemat sarung tangan,digunakan untuk beberapa 

pasien saat memberi perawatan. 

Sarung tangan dapat mencegah penularan penyakit di  

rumah sakit dari pasien ke perawat atau sebaliknya. 

Sarung tangan digunakan bila menyentuh cairan tubuh 
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NO.                             PERNYATAAN   B   S 
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  11 

 

 

 12 

 

 13 

 14 

 

 15 

 

 16 

 17 

  

 18 

  

 19 

 

 20 

Sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari 

kontak dengan darah ,semua cairan tubuh,selaput lendir 

pasien dan benda yang terkontaminasi. 

Masker yang ada dirumah sakit membuat perawat aman dari 

resiko penularan. 

Masker harus selalu digunakan di ruang isolasi. 

Masker mencegah penularan dari droplet dalam jarak kurang 

dari 1 meter. 

Masker dan kaca mata pelindung digunakan bila melakukan 

tindakan perawatan yang beresiko tinggi terpajan. 

Semua alat yang ada dirumah sakit harus selalu disterilkan. 

Alat yang terpapar cairan tubuh pasien selalu punya resiko 

tinggi terjadi penularan. 

Semua peralatan diruang isolasi wajib didesinfeksi dan 

disterilkan setiap hari 

Cara pengelolahan alat kesehatan disesuaikan dengan resiko 

dan jenis penggunaan alat. 

Dekontaminasi adalah menghilangkan mikroorganisme 

patogen dan kotoran dari suatu benda. 

Limbah infeksius dibuang disampah kuning. 

Limbah padat non infeksi di kantong hitam. 

  



104 

 

 

 21 

 22 

 23 

 

 

Membuang limbak tajam ke konteoner tahan air dan tahan 

tusuk. 

Setelah melakukan penyuntikan jarum wajib ditutup dengan 

menggunakan metode 2 tangan. 

Penularan Hiv ,hepatitis disarana kesehatan sebagian besar 

disebabkan karena kecelakaan yang sebenarnya dapat 

dicegah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER B 

TENTANG ROTASI PERAWAT KE RUANG ISOLASI 

 

Isilah pernyataan ini dengan memberi tanda (√) pada kolom! 

Sangat Tidak Setuju (STS) : jika saudara sangat tidak setuju dengan isi pernyataan 
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Tidak Setuju (TS)               : jika saudara tidak setuju dengan isi pernyataan 

Setuju (S)                            : jika saudara setuju dengan isi pernyataan 

Sangat Setuju (SS)              : jika saudara sangat setuju dengan isi pernyataan 

 

 

No. 

 

   Pernyataan 

STS TS    S SS 

   1   2    3   4 

1 

 

Dengan rotasi ke ruangan isolasi mendorong 

saya untuk lebih mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan saya dalam memberikan 

ASKEP kepada pasien tanpa membedakan 

jenis penyakitnya. 

    

2 Rotasi ruangan bisa mengurangi kejenuhan 

kerja perawat 
    

3 Rotasi ruangan  isolasi merupakan satu 

tantangan yang baru untuk meningkatkan 

kinerja perawat 

    

4. Rotasi ke ruangan isolasi membuat saya 

merasa sangat takut dan kehilangan semangat 

kerja kerena resiko yang tinggi. 

    

5.   Ruangan isolasi merupakan ruangan yang 

paling menakutkan di rumah sakit dalam 

bekerja.  
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6 Ruangan isolasi  merupakan tempat  

menyenangkan bagi saya 
    

7 Dengan program rotasi ke ruang isolasi 

perawat bisa mendapatkan pengalaman baru 

yang berbeda dari sebelumnya 

    

8 Dengan program rotasi khususnya ke isolasi 

dapat mewujudkan keinginan  untuk memiliki 

keterampilan tertentu ( keterampilan khusus ) 

perawat 

    

9 Dengan  rotasi ke ruang isolasi saya dianggap 

sebagai perawat yang berkompeten 
    

10.  Dengan Rotasi  ke ruangan isolasi   membuat 

kepercayaan diri saya menjadi bertambah  
    

11 Saya merasakan kepuasan dalam bekerja 

setelah dilakukan rotasi  ke ruang isolasi. 
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