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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Yth. 

Dokter/Perawat/Keluarga Responden 

Di Tempat 

 Nama saya A’yuni Lailatul Rohmah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

akan melakukan penelitian sebagai tugas akhir pendidikan dengan judul “Persepsi 

tentang Pemasangan Restrain Mekanik Pasca Tindakan pada Pasien Perilaku 

Kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya”. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi persepsi 

pada pasien perilaku kekerasan mengenai pemasangan restrain pasca tindakan. 

Partisipasi pasien dalam penelitian ini bersifat bebas untuk ikut ataupun tidak 

tanpa adanya sanksi apapun. 

 Kami mengharap tanggapan atau jawaban yang sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan 

informasi dan identitas pasien. Sebagai bukti ketersediaan menjadi responden ini, 

dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menandatangani yang telah disiapkan dan 

saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. 

Surabaya, ............................... 2018 

  Hormat Saya 

  A’yuni Lailatul Rohmah 

  NIM. 20164663012 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk turut 

berpartisipasi dalam penelitian “Persepsi tentang Pemasangan Restrain Mekanik 

Pasca Tindakan pada Pasien Perilaku Kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Menur 

Surabaya” yang dilakukan oleh A’yuni Lailatul Rohmah, Mahasiswa Program 

Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. 

Saya telah mendapat penjelasan tentang tujuan penelitian, kerahasiaan, 

identitas, dan informasi yang saya berikan serta hak saya untuk ikut dalam 

penelitian ini. 

Tanda tangan di bawah ini merupakan tanda kesediaan saya mengijinkan 

pasien saya sebagai responden dalam penelitian ini. 

Surabaya, ............................ 2018 

Responden 

 ______________________  
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HASIL WAWANCARA SECARA LANGSUNG 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengikatan atau pengekangan ? 

Responden 1 : Ya, kayak dipasung kalau di desa saya namanya blek-blekkan. 

Tapi kalau di sana pakai besi kalau di sini pakai tali. Ikhlas 

mbak diikat soalnya di dalam hati saya ada yang bilang untuk 

menerima tindakan ini karena untuk kebaikan saya. 

Responden 2 : Tindakan kekerasan 

Responden 3 : Menyiksa, sebab saya tidak marah juga gak. Jadi saya ikuti 

saja. Karena tangan saya sakit sampai sekarang gak sembuh-

sembuh gara-gara diikat. Uratnya terasa ketarik, sampai 

dalam diri saya merasa ini saya diobati atau gak kok malah 

disiksa. 

2. Mengapa tindakan pengikatan atau restrain dilakukan pada anda ? 

Responden 1 : gara-gara ngamuk mbak ambek banting-banting barang 

Responden 2 : ngebrak-ngebrak pintu sama tempat tidur 

Responden 3 : gak tau mbak, pokoknya saya marah-marah 

3. Bagaimana perasaan anda selama diikat pada bagian kaki dan tangan 

anda ? 

Responden 1 : Biasa saja. Saya terima saja sekarang. Dulu waktu habis diikat 

saya ada rasa takut kalau misalnya diikat lagi. Dan waktu 

diikat saya nangis. 

Responden 2 : Terus saya juga merasa jengke dan marah terhadap perawat 

diikat kayak binatang saja. Kalau sekarang saya merasa 

kapok. Sekarang takut klo diikat lagi karena merasa seperti 

dicincang-cincang kayak ayam.  

Responden 3 : emosi saya. Setiap perawat atau suster saya ludahi semua. 

Saya merasa jengkel sampai sekarang.  

4. Apakah anda merasa nyaman dan aman jika tangan dan kaki anda 

diikat dengan tali ? Mengapa ? 
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Responden 1 : Waktu diikat saya nangis ndak nyaman terasa sakit. Tetapi 

masih sakit ketika dipasung soalnya pake besi. 

Responden 2 : Merasa ndak aman. Merasa ada hantu diruangan karena diikat 

sendirian. Tangan kanan dan kiri saya terasa nyeri karena 

waktu itu diikatnya terlalu kencang. 

Responden 3 : Ndak. Malah nambahi sakit dan beban. Karena saya diikat 4 

malam dan tanpa dilepas sama sekali 

5. Jika anda tidak nyaman dengan tindakan pengikatan ini menurut anda 

tindakan apa yang paling tepat ? 

Responden 1 : Menurut saya dengan mengaji atau membaca alquran untuk 

meredakan emosi 

Responden 2 : Ya minum obat aja. Terus tarik napas mbak kalau marah. 

Responden 3 : Menurut saya cukup dikurung saja dalam ruangan sendiri atau 

isolasi dan gak usah diikat. 

6. Apakah ada kendala atau hambatan selama dilakukan pengikatan ? 

Coba anda jelaskan ? 

Responden 1 : Saya merasa gak bisa beribadah, kayak wudhu, sholat, ngaji 

gak bisa. 

Responden 2 : Iya mbak, saya merasa kegiatan sehari-hari saya terganggu 

tidak bisa dilakukan. Saya gak bisa BAK, BAB, atau makan. 

Sampai saya disuapi temen kalau mau makan 

Responden 3 : Saya diikat hampir 4 malam sampai saya gak bisa BAB dan 

BAK. Terus tangan saya terasa kaku. 

7. Bagaimana sikap perawat atau petugas saat melakukan pengikatan 

terhadap diri anda ? 

Responden 1 : lembut baik. Masih kasaran warga ketika saya dipasung di 

desa 

Responden 2 : Jahat dan galak perawatnya. Soalnya waktu memasangnya 

dipaksa terus gak sopan 
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Responden  3 : Kejam, soalnya saya dipaksa. Setelah diikat perawat tidak 

menjelaskan mengapa dilakukan pengikatan tersebut. Terus 

pengikatan tali yang dilakukan juga terlalu kenceng. 

8. Menurut pendapat  anda ada atau tidak manfaat dari tindakan 

pengikatan ini ? coba jelaskan ? Menurut pendapat anda dengan 

dilakukannya tindakan ini apakah emosi atau rasa marah yang ada 

dalam diri anda berkurang/menurun ? 

Responden 1 : Iya ada. Karena saat diikat saya merasa di dalam hati saya ada 

yang bilang untuk mengalah dan menerima perlakuan ini. 

Sehingga saya buang rasa marah yang ada. 

Responden 2 : Manfaat bagaimana ya mbak ??? ndak tau 

Responden 3 : Gak mbak. Tambah emosi saya. Menurut saya selama 

dilakukan pengikatan saya tambah emosi. Kalau itu ibu saya 

yang ikat ya saya bakalan bilang lain kali gak usah diikat. 

9. Saat dilakukan pengikatan, apakah anda merasa marah dengan petugas 

atau perawat ? coba anda jelaskan ?  

Responden 1 : Tidak ada. Biasa aja. 

Responden 2 : Jengkel dan marah, diikat kayak saya binatang saja 

Responden 3 : Iya, sampai semua perawat yang mengikat saya ludahi. 
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Wawancara pada Responden 1 

Wawancara pada Responden 2 

Wawancara pada Responden 3 
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HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : A’yuni Lailatul Rohmah, S.Kep 

NIM   : 20164663012 

Program Studi  : Ners  

Fakultas  : Fakultas Ilmu Kesehatan 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Program Studi NERS FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya Hak Bebas 

Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya 

yang berjudul: 

Persepsi Tentang Pemasangan Restrain Mekanik Pasca Tindakan pada Pasien 

Perilaku Kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-

eksklusif ini, Program Studi NERS FIK UMSurabaya berhak menyimpan, 

mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan 

nama saya sebagai penulis dan atau dengan pembimbing saya sebagai pemilik 

Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di : Surabaya 

Pada Tanggal : 25 Juni 2018 

Yang menyatakan, 

 

              (A’yuni Lailatul Rohmah, S.Kep) 
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