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Lampiran 3 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN                       
FAKULTAS ILMU KESEHATAN                                                                  

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

PENJELASAN PENELITIAN 

Saya yang bertandatanagan di bawah ini : 

Nama  : Puji Astuti 
NIM  : 462011055 

Dengan ini, mengajukan permohonan kepada Bapak dan Ibu, untuk 
bersedia menjadi partisipan penelitian yang akan saya lakukan, 
degan judul “Pandangan Keluarga Terhadap Pasien Skizofrenia 
Ditinjau dari Perspektif Budaya di Desa Tegalrejo Salatiga”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa jauh 
kepedulian keluarga, masyarakat, maupun lembaga kesehatan 
setempat terhadap pasien skizofrenia dan bagaimana dampak 
dukungan tersebut terhadap pemulihan kesehatan jiwa pada pasien 
skizofrenia di lingkungan masyarakat Tegalrejo secara terkhusus. 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
keperawatan jiwa. 

Bapak dan Ibu akan diminta menjawab pertanyaan wawancara 
serta menceritakan mengenai dukungan yang diberikan terhadap 
pasien skizofernia. Bapak dan Ibu bebas dalam memilih tempat dan 
posisi yang nyaman untuk menceritakan pengalaman. Peneliti akan 
menjamin kerahasiaan identitas dengan tidak menyebarkan isi 
wawacara dan tidak menuliskan nama partisipan dalam transkip 
wawancara. Bapak dan Ibu bebas mengundurkan diri dari penelitian 
ini. 

Demikian permohonan ini saya buat, atas kerjasamanya yang baik 
saya ucapkan terima kasih. 

     Salatiga, Desember 2015 

            Hormat Saya, 

    

         (Puji Astuti) 
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PROGRAM STUDI ILMU KEPEREWATAN                    
FAKULTAS ILMU KESEHATAN                                

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIAN 

Judul          : “Pandangan Keluarga Terhadap Pasien Skizofrenia 

Ditinjau dari Perspektif Budaya di Desa Tegalrejo 
Salatiga”. 

Peneliti : Puji Astuti 

Berdasarkan penjelasan yang telah di sampaikan oleh 

peneliti tentang penelitian yang akan dilaksanakan sesuai judul 

diatas, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana 

Pandangan Keluarga Terhadap Pasien Skizofrenia Ditinjau dari 

Perspektif Budaya di Desa Tegalrejo Salatiga”. Saya memahami 

bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini sangat besarmanfaat 

bagi dunia keperawatan dalam memberikan informasi tentang 

dukungan yang baik terhadap pasien skizofrenia. Saya memahami 

resiko yang dapat terjadi sangat kecil dan saya berhak untuk 

menghentikan keikutsertaan saya dalam penelitian ini tanpa 

mengurangi hak – hak saya. 

Saya juga mengerti bahwa catatan mengenai penelitian ini 

akan dijaga kerahasiaannya dan berkas yang mencantumkan 

identitas hanya digunakan untuk keperluan pengolahan data dan 

bila sudah tidak digunakan lagi akan dimusnahkan dan kerahasiaan 

data tersebut hanya diketahui peneliti. Selanjutnya saya secara 

sukarela dan tidak ada unsur paksaan menyatakan bersedia 

berartisipasi dalam penelitian ini. 

 Salatiga, Juli 2015 

         Partisipan 

 

(……………………….) 
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