
Lampiran 3 
 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI STUDI KASUS 

 

1. Perkenalkan saya Prisca Adhe Mawarni mahasiswa berasal dari program DIII 

Keperawatan dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela 

dalam studi kasus saya yang berjudul “Penerapan Mobilisasi Dini pada Ibu Post 

Sectio Caesarea dengan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas di RSUD Sleman” 

2. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menerapakan pergerakan/aktivitas dini 

dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas pada ibu yang baru saja menjalani oprasi 

sesar di RSUD Sleman,  

3. Studi kasus ini dapat memberikan manfaat berupa mempercepat kemandirian 

ibu. 

4. Studi kasus ini akan berlangsung selama 5 kali pertemuan dengan setiap 

pertemuan kurang lebih 30 menit, dan kami akan memberikan kompensasi 

kepada anda berupa bingkisan perlengkapan mandi bayi. Sampel studi kasus/ 

orang yang terlibat dalam studi kasus/ bahan studi kasusnya berupa 2 ibu yang 

baru saja menjalani oprasi sesar yang akan diambil dengan cara acak. 

5. Kegiatan dalam studi kasus ini terpimpin dengan menggunakan lembar 

pengamatan yang akan berlangsung kurang lebih 4 hari. Kegiatan ini mungkin 

akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk ibu beraktivitas akibat nyeri  

namun jika anda tidak melakukannya maka proses mandiri anda akan terhambat 

dan jangka rawat inap menjadi lama. 

6. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan pada studi kasus ini adalah 

anda lebih cepat memenuhi kebutuhan aktivitas dan mempercepat rawat inap. 

7. Partisipasi anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan dan anda bisa sewaktu-

waktu mengundurkan diri dari studi kasus ini. 

8. Nama dan jati diri anda beserta seluruh informasi yang saudara sampaikan akan 

tetap dirahasiakan. Jika saudara membutuhkan informasi sehubungan dengan 

studi kasus ini silahkan menghubungi Prisca Adhe Mawarni dengan nomer 

telpon 083867650865. 

 

Mahasiswa, 

 

 

 

(Prisca Adhe Mawarni) 



Lampiran 3 
 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN 

UNTUK IKUT SERTA DALAM STUDI KASUS 

(INFORMED CONSENT) 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

No. Telpon : 

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan 

secara rinci dan telah mengerti mengenai studi kasus yang akan dilakukan 

oleh Prisca Adhe Mawarni dengan judul “Penerapan Mobilisasi Dini pada Ibu 

Post Sectio Caesarea dengan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas di Rsud 

Sleman”. 

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada studi kasus ini secara 

sukarela tanpa paksaan. Bila selama studi kasus ini saya menginginkan 

menggundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan sewaktu-waktu tanpa 

sanksi apapun. 

 

 

Sleman,……… 

          Saksi      Yang memberikan persetujuan 

 

 

 

 

(         )    (                ) 

       

 

Mahasiswa, 

 

 

(Prisca Adhe Mawarni) 


