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Lampiran 1. Lembar persetujuan 

Lembar Informasi untuk Responden 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Saya yang bernama Aulia Rohmania, mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PAPARAN UAP BELERANG TERHADAP 

JUMLAH MIKRONUKLEUS DAN MORFOLOGI SEL EPITEL  PADA 

MUKOSA RONGGA MULUT Studi terhadap Pekerja Tambang Belerang 

Di Gunung Welirang Desa Pecalukan Kabupaten Pasuruan”.  

Penelitian ini membutuhkan 24 responden dengan jangka waktu penelitian 

selama 1 bulan. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak berpartisipasi 

dalam penelitian ini.  

A. Kesukarelaan berpartisipasi dalam penelitian  

Bapak dapat memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. 

Bila Bapak memutuskan untuk bersedia berpartisipasi sebagai responden, maka 

diharapkan dapat mengikuti sesuai tahap penelitian. Bapak juga dapat 

mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi apapun. Jika Bapak tidak 

berpartisipasi, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan dengan 

peneliti.  

B. Prosedur Penelitian 

Apabila Bapak bersedia ikut serta dalam penelitian ini, maka Bapak 

diminta untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengisi identitas 

pribadi sebagai kontak untuk proses penelitian. Lembar persetujuan dibuat 
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rangkap dua, yaitu satu untuk peneliti dan satu untuk Bapak simpan. Prosedur 

penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut :  

1. Sebelum dilakukan pengambilan sel epitel mukosa pada pipi bagian 

dalam, anda diinstruksikan untuk berkumur-kumur dengan air putih satu 

gelas 250 ml untuk menghilangkan kotoran dirongga mulut. 

2. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sel epitel mukosa  pada pipi bagian 

dalam menggeunakan spatel kayu yang telah dibasahi dengan air. 

Pengambilan sel epitel dilakukan dengan mengerok mukosa pada pipi 

bagian dalam secara berulang.  

3. Tahap berikutnya, spatel kayu diusapkan pada gelas objek dengan cara 

gerakan berputar satu arah dan akan dilakukan fiksasi dengan 

menggunakan larutan fiktatif metanol-asetat (3:1).  

4. Selanjutnya, preparat akan dibawa ke Laboratorium Patologi Anatomi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk dilakukan pewarnaan. 

C. Kewajiban Subjek Penelitian  

Sebagai subjek penelitian, Bapak berkewajiban mengikuti prosedur 

penelitan seperti yang tertulis di atas. Bila ada hal yang belum jelas, Bapak 

dapat menanyakan lebih lanjut kepada peneliti. 

D. Resiko 

Resiko yang mungkin terjadi dalam penelitian ini adalah adanya rasa sakit 

ringan akibat dilakukannya pengambilan sel epitel mukosa pada pipi bagian 

dalam. 

E. Manfaat  
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 Manfaat penelitian yaitu diharapkan pekerja tambang belerang dapat 

mengetahui dampak akibat paparan uap belerang. 

F. Kerahasiaan  

Semua informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian dari tiap subjek 

penelitian akan dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti.  

G. Kompensasi  

Subjek penelitian akan diberikan bingkisan sebagai ucapan terimakasih 

atas kesediaannya dalam mengikuti penelitian ini.  

H. Pembiayaan  

Tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh responden berkaitan  dengan 

penelitian ini. 

I. Infromasi tambahan  

Bapak diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum 

jelas berhubungan dengan penelitian ini. Bila bapak sewaktu-waktu 

membutuhkan penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Aulia 

Rohmania, nomer telepon 082233086004 atau melalui email 

auliarohmania27@gmail.com. 
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FORMULIR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah peserta penelitian :  

“PENGARUH PAPARAN UAP BELERANG TERHADAP JUMLAH 

MIKRONUKLEUS DAN MORFOLOGI SEL EPITEL  PADA MUKOSA 

RONGGA MULUT Studi terhadap Pekerja Tambang Belerang Di Gunung 

Welirang Desa Pecalukan Kabupaten Pasuruan”. 

Nama   : 

Alamat  : 

Menyatakan telah mendengar penjelasan maksud dan tujuan yang 

diberikan oleh ketua pelaksana penelitian. Untuk itu, saya bersedia ikut serta 

dalam penelitian sesuai waktu yang ditentukan. Saya dapat mengundurkan diri 

sebagai peserta penelitian atau melaporkan pada penanggung jawab program 

penelitian jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan atau merugikan yang terjadi 

selama penelitian dilakukan.  

Demikian, pernyataan ini peneliti sampaikan untuk dapat dipergunakan 

sebaik mungkin. 

       Pasuruan,            2018 

Saksi         Pembuat Pernyataan 

 

(    )   (   ) 

Mengetahui, 

Ketua Pelaksana Penelitian 

 

(Aulia Rohmania) 
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Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama peserta 

penelitian, apabila Bapak bersedia berpatisipasi dalam penelitian. Kami mohon 

untuk menandatangani formulir persetujuan setelah penjelasan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Lampiran 2. Ethical Clearance 
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Lampiran 3. Hasil perhitungan SPSS 

a. Uji normalitas dan homogenitas data mikronukleus  

 

b. Uji T independent  
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c. Uji normalitas dan homogenitas data area nukleus  

d. Uji T independent data area nukleus 
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e. Uji normalitas dan homogenitas data area sitoplasma  

f. Uji T independent data area sitoplasma  
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Lampiran 4. Dokumentasi 

Alat yang digunakan dalam penelitian ( spatula kayu, gelas objek, kaca mulut) 

 

Pengambilan sel epitel mukosa bukal   
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Cairan fiksasi metanol-asam asetat  
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