
 

 

  





 

  



 



 

 



  



 

 



  



 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

INSTANSI 

PELAKSANA 

: 

 

 

: 

Pengaruh pelatihan kepemimpinan transformasional 

kepala ruang terhadap penerapan kepemimpinan 

transformasional kepala ruang di RSI Sultan Agung 

Semarang 

Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan  

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro  

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

Bapak/ Ibu Yth:.... 

Perkenalkan nama saya Milkhatun, saya mahasiswa Program Studi Magister 

Keperawatan Fakultas Kedokteran UNDIP. Guna mendapatkan gelar Magister 

Keperawatan, maka salah satu syarat yang ditetapkan kepada saya adalah 

menyusun sebuah tesis atau penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan 

berjudul “Pengaruh Pelatihan Kepemimpinan Transformasional Kepala Ruang 

Terhadap Penerapan Kepemimpinan Transformasional Kepala Ruang di RSI 

Sultan Agung Semarang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh  pelatihan 

kepemimpinan transformasional kepala ruang terhadap penerapan kepemimpinan 

transformasional kepala ruang di RSI Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian 

ini, nantinya diharapkan dapat memberikan  informasi ilmiah bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan 

anggota organisasi di rumah sakit khususnya praktik kepemimpinan 

transformasional kepala ruang, sehingga tujuan organisasi di RSI Sultan Agung 

Semarang dapat tercapai.  

Dalam penelitian ini, saya akan mengajukan pertanyaan berupa kuesioner, 

tentang konsep penerapan kepemimpinan transformasional kepala ruang. Maka, 

saya memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak/ Ibu meluangkan waktu ± 



30 menit untuk dapat mengisi form tentang kepemimpinan transformasional yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan peneliti atau 

asisten. 

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan. Partisipasi Bapak/ Ibu dalam penelitian ini, juga tidak akan dipergunakan 

dalam hal-hal yang bisa merugikan Bapak/ Ibu dalam bentuk apapun dan tidak 

akan mempengaruhi status Bapak/ Ibu sebagai perawat di RSI Sultan Agung 

Semarang. Data dan informasi yang Bapak/ Ibu berikan dapat saya jamin 

kerahasiaannya, dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Bapak/ Ibu tidak 

perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 

jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu adalah benar dan jawaban yang diminta 

adalah sesuai dengan kondisi yang dirasakan dan diketahui Bapak/Ibu selama ini.  

Demikian penjelasan dari saya. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama 

Bapak/ Ibu dalam penelitian ini. 

 

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 

menyatakan 

SETUJU / TIDAK SETUJU 

Untuk ikut sebagai responden/sampel penelitian. 

      Semarang, .....................  2015                                     

Saksi                    : ..............................   Responden  :………………………. 

Nama terang : ...............................  Nama terang : ...................................... 

Alamat      : ...............................  Alamat                : ...................................... 

 
 
 



 

KUESIONER PENILAIAN PENERAPAN KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL KEPALA RUANG 

(TANSFORMASIONAL LEADERSHIP QUESTIONNAIRE ) 
 
Karakteristik Perawat 
PETUNJUK PENGISIAN 
Isilah pertanyaan di bawah ini dan berilah tanda ( √ ) pada kolom yang telah 
disediakan 
No Responden     : ………( Diisi oleh peneliti) 
Umur     :……….Tahun 
Jenis Kelamin     : (     ) Laki-laki 
       (     ) Perempuan 
Pendidikan     : (     ) DIII Keperawatan 
       (     ) SI Keperawatan 
Lama Kerja di RSI Sultan Agung Semarang  :……….Tahun 
Ruang/Unit Kerja     :……………………………. 
 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Mohon diberikan penilaian Kepemimpinan Trasformasional pada Kepala 

Ruang Saudara dalam bentuk Skala Likert dengan skor : 1=Buruk, 2=Kurang, 
3=Cukup, 4=Baik, dan 5=Sangat baik 

2. Untuk memberi nilai (skor), Saudara cukup memberikan tanda check (√) pada 
kolom penilaian yang telah tersedia. 

3. Setelah seluruh item pernyataan terisi, selanjutnya mohon Saudara berkenan 
memberikan tanda tangan di bagian akhir kuesioner ini. 

 
 

No  Pernyataan Komponen Kepemimpinan 
Transformasional 

Jawaban 
Sangat 
kurang 

Kura
ng  

Cuku
p  

Baik  Sangat 
baik 

1 2 3 4 5 
A. Kemampuan kharismatik       

A.1 Kepala Ruang mendiskusikan pencapaian visi menjadi 
“Rumah Sakit Islam terkemuka dalam Pelayanan 
Kesehatan yang selamat menyelamatkan” yang dapat 
dicapai melalui peningkatkan beradaptasi, 
berkomunikasi, mengambil keputusan, bekerjasama 
tim, percaya diri, disiplin, dan teliti 

     

A.2 Kepala Ruang secara  terus menerus dan 
berkesinambungan  mengingatkan tentang visi menjadi 
“Rumah Sakit Islam terkemuka dalam Pelayanan yang 
selamat menyelamatkan” saat saya melaksanakan 
tindakan asuhan keperawatan 

     

A.3 Kepala ruang memberi contoh kepada saya, dan 
membimbing  dokumentasi asuhan keperawatan  

     

A.4 Kepala Ruang melakukan penilaian  perkembangan 
dokumentasi yang saya buat 

     

A.5 Kepala Ruang memberi contoh kepada saya dengan      



datang tepat waktu saat pelaksanaan operan dinas  
A.6 kepala ruang memberikan contoh komunikasi 

terapeutik saat melakukan asuhan keperawatan 
     

 
Secara keseluruhan, berapa skor nilai  kharismatik / pengaruh 
idealis dari Kepala Ruang Saudara (Overall Assessment 
Komponen A) 

     

 
B. Kemampuan motivasi inspirasional 

     

       
B.1 Kepala Ruang melakukan konferen dengan semua 

kelompok perawat  untuk membahas masalah yang 
terjadi di unit perawatan misalnya caring perawat 

     

B.2 Kepala ruang membuat pembagian tugas, uraian tugas 
secara jelastanggungjawab perawat pelaksana dalam 
satu tim kerja dan rotasi tim 

     

B.3 Kepala Ruang membuat  jadwal  penyuluhan/ 
pendidikan  kesehatan untuk pasien yang menjadi 
tanggung jawab saya 

     

B.4 Kepala ruang membangkitkan semangat kerja misalnya 
saat membuat dokumentasi  

     

B.5 Kepala ruang menginsiparasi untuk mencapai tujuan 
misalnya pelayanan prima dengan meningkatkan mutu 
pelayanan keperawatan  

     

 
Secara keseluruhan,  berapa skor nilai kemampuan motivasi 
inspirasional dari Kepala Ruang Saudara (Overall Assessment 
Komponen B) 

     

 
C. Kemampuan dalam menstimulasi intelektual 

     

C.1 Kepala Ruang mendampingi dan membantu saya 
mengatasi konflik yang dihadapi oleh pasien  (konflik 
resolution), sehingga pasien merasa nyaman 

     

C.2 Kepala ruang membantu memecahkan masalah-
masalah saya dalam asuhan dengan cara menerapkan 
hasil penelitian yang ada 

     

C.3 Kepala ruang menghargai ide-ide saya dalam 
memecahkan masalah asuhan keperawatan  

     

C.4 Kepala ruang merangsang kreativitas saya misalnya 
dengan mendorong untuk melakukan penelitian 
sebagai dasar untuk memberikan asuhan keperawatan 

     

C.5 Kepala Ruang melakukan pembagian tugas,  uraian 
tugas, tanggung  jawab  dalam satu tim, sehingga 
menumbuhkan semangat kerjasama tim 

     

 
Secara keseluruhan,  berapa skor nilai kemampuan 
menstimulasi intelektual dari Kepala Ruang Saudara (Overall 
Assessment Komponen C) 

     

 
D. Kemampuan individual konsiderasi 

     



 

D.1 Kepala Ruang mendiskusikan secara individu 
mengenai target pencapaian  terhadap pengembangan 
karir yang saya harapkan 

     

D.2 Kepala Ruang mendiskusikan secara individu sikap 
atau tanggapan   terhadap pengembangan karir yang 
saya harapkan 

     

D.3 Kepala ruang memberikan pelatihan kepada saya saat 
memberikan asuhan keperawatan  

     

D.4 Kepala ruang memperhatikan kebutuhan saya misalnya 
meningkatkan ketrampilan dengan mengajukan 
pelatihan yang sesuai 

     

 
Secara keseluruhan,  berapa skor nilai kemampuan individual 
konsiderasi dari Kepala Ruang Saudara (Overall Assessment 
Komponen D) 
 

     

 
 

Perawat 
Pelaksana 
ttd 
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