
                                                                                                       

LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBYEK 

Saya, Intansari Nurjannah/Tim peneliti (Sri Warsini, Jane Mills, Kim Usher) yang diketuai oleh Intansari 

Nurjannah dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM akan melakukan penelitian 

yang berjudul ‘Perbedaan Kemungkinan Diagnosa Keperawatan dan Masalah Kolaborasi dalam 

Proses Perumusan Diagnosa Menggunakan metode Wilkinson dan Nurjannah’. Penelitian ini tidak 

disponsori oleh institusi manapun. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

a. Mengetahui perbedaan hasil penggunaan metode ’diagnostic reasoning’ Wilkinson dan Nurjannah dalam 

menentukan kemungkinan diagnosa keperawatan dan kolaborasi 

b. Mengetahui metode  Wilkinson dan Nurjannah dalam ’diagnostic reasoning’ yang lebih akurat dalam 

memunculkan kemungkinan diagnosa keperawatan/masalah kolaboratif 

c. Mengetahui persepsi perawat/mahasiswa perawat terkait dengan perbandingan dalam menggunakan 

metode Wilkinson dan Nurjannah 

 

Tim peneliti mengajak saudara untuk ikut serta dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan sekitar 400 

subyek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing-masing subyek sekitar 9 jam. 

A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian 

 Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. Bila anda sudah memutuskan 

untuk ikut, Anda juga bebas untuk mengundurkan diri/berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda 

ataupun sanksi apapun. Bila Anda tidak bersedia untuk berpartisipasi maka Anda akan tetap 

diperbolehkan mengikuti proses workshop yang merupakan bagian dari proses penelitian ini. 

B. Prosedur penelitian 

 Apabila Anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda diminta menandatangani lembar 

persetujuan ini rangkap dua, satu untuk Anda simpan, dan satu untuk peneliti. Prosedur selanjutnya 

adalah: 

1.   Anda mengikuti workshop sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, diawali dengan 

mendengarkan penjelasan mengenai diagnosa keperawatan dan metode perumusan diagnosa 

(selama sekitar 2,5 jam) 

2.   Anda akan diminta untuk mencoba menggunakan tiga skenario sebagai bahan dalam latihan 

perumusan diagnosa. Hasil dari kegiatan ini akan dikumpulkan sebagai pengumpulan data I dan II. 

3.   Sebelum kegiatan workshop berakhir, anda akan diberikan kuesioner untuk mengetahui opini anda 

terkait dengan dua metode dalam perumusan diagnosa. Kuesioner ini akan dikumpulkan sebagai 

dokumen pengumpulan data ke tiga. 

C. Kewajiban subyek penelitian 

 Sebagai subyek penelitian, saudara berkewajiban mengikuti aturan atau pentunjuk penelitian seperti 

yang tertulis di atas. Bila ada yang belum jelas, bapak/ibu/saudara bisa bertanya lebih lanjut kepada 

peneliti. 



                                                                                                       

 

 

D. Resiko dan Efek samping dan penanganannya 

 Penelitian ini diharapkan tidak akan menimbulkan efek sampingan karena tidak terkait dengan tindakan 

invasive atau pemberian obat. Meskipun demikian apabila subyek penelitian merasa tidak nyaman 

dalam melaksanakan proses workshop ini dipersilahkan bagi subyek penelitian untuk berhenti kapan 

saja diinginkan. 

E. Manfaat 

 Manfaat penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui metode perumusan diagnosa yang paling mudah 

dan efektif bagi perawat. 

F. Kerahasiaan 

 Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subyek penelitian akan dirahasiakan dan hanya akan 

diketahui oleh peneliti dan tim peneliti. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas subyek 

penelitian.  

G. Kompensasi 

 Jika bersedia menjadi subyek penelitian, saudara akan dicatat sebagai calon fasilitator apabila kegiatan 

workshop semacam ini diadakan di daerah domisili subyek penelitian.  

H. Pembiayaan 

 Tidak ada pembiayaan tambahan selain pembiayaan yang telah dibayarkan oleh subyek penelitian dalam 

registrasi untuk mengikuti kegiatan workshop ini. 

I. Informasi tambahan 

 Saudara diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan 

penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, 

Saudara dapat menghubungi Intansari Nurjannah atau Sri Warsini pada no HP: +6281327051540 atau 

+61432694505 

 

 Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan 

Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM (Telp/ 9017225 dari lingkungan UGM) atau 0274-7134955 dari 

luar, atau e-mail: mhrec_fmugm@ugm.ac.id) 
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PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN 

 

Semua penjelasan tersebut telah disampaikan kepada saya dan semua pertanyaan saya 

telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan, saya dapat 

menanyakan kepada Intansari Nurjannah 

 

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut dalam penelitian ini 

 

 

Tandatangan subyek:      Tanggal 

 

 

 

 

(Nama jelas: ……………………………..) 

 

Tanda Tangan Saksi:  

 

 

 

 

(Nama jelas: ……………………………..) 

 

 

 

 

 

  Lembar untuk subyek penelitian 

 

 

 

 



                                                                                                       

  

  

 

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN 

 

Semua penjelasan tersebut telah disampaikan kepada saya dan semua pertanyaan saya 

telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan, saya dapat 

menanyakan kepada Intansari Nurjannah 

 

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut dalam penelitian ini 

 

 

Tandatangan subyek:      Tanggal 

 

 

 

 

(Nama jelas: ……………………………..) 

 

Tanda Tangan Saksi:  

 

 

 

 

(Nama jelas: ……………………………..) 

 

 

 

 

 

    Lembar untuk peneliti 

 

 


