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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skala Miller and Smith 

 

Skala Miller dan Smith 

Nama  :  

Tanggal : 

Skor : 

1= Hampir selalu 

2= Biasanya 

3= Kadang-kadang 

4= Hampir tidak pernah 

5= Tidak pernah 

No  Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Saya makan makanan yang hangat dan 

berimbang sedikitnya satu kali sehari 

     

2 Saya tidur 7-8 jam sedikitnya empat malam 

dalam seminggu 

     

3 Saya memberi dan menerima kasih sayang 

secara teratur 

     

4 Saya memiliki sedikitnya satu orang kerabat 

yang dapat diandalkan dalam jarak 75 km 

     

5 Saya melakukan olah tubuh hingga berkeringat 

sedikitnya dua kali seminggu 

     

6 Saya merokok kurang dari setengah bungkus 

sehari (bukan perokok= hampir selalu) 

     

7 Saya minum kurang dari lima gelas minuman 

beralkohol dalam seminggu  

(bukan peminum= hampir selalu) 

     

8 Berat badan saya seimbang dengan tinggi badan      

9 Saya memiliki penghasilan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokok 

     

10 Saya memperoleh kekuatan dari agama/ 

keyakinan saya 

     

11 Saya menghadiri kegiatan klub atau sosial 

secara teratur 

     



12 Saya mempunyai jaringan teman dan kenalan      

13 Saya mempunyai sedikitnya satu orang sahabat 

yang dapat dipercaya dalam hal-hal yang 

bersifat pribadi 

     

14 Kesehatan saya baik (termasuk mata, telinga, 

dan gigi) 

     

15 Saya dapat berbicara secara terus terang 

mengenai perasaan saya di saat marah atau 

gelisah 

     

16 Saya bercakap-cakap secara teratur dengan 

orang-orang yang tinggal bersama saya 

mengenai urusan rumah, seperti pekerjaan 

rumah sehari-hari dan masalah keuangan 

     

17 Saya melakukan sesuatu untuk bersenang-

senang sedikitnya sekali seminggu 

     

18 Saya mampu mengelola waktu dengan efektif      

19 Saya minum kurang dari tiga cangkir kopi (atau 

minuman lain yang mengandung kafein) sehari 

     

20 Saya mengalokasikan waktu untuk berdiam diri 

dalam sehari 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 2. Informasi Penelitian 

 

INFORMASI PENELITIAN 

 

Assalammu’alaikum Wr Wb 

Saya, Putri Saloka Narindra dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan 

melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Stres Pasien Kemoterapi Sebelum 

dan Sesudah Perawatan Rongga Mulut”.  

Perawatan rongga mulut adalah tindakan yang bertujuan untuk menjaga 

kebersihan mulut, gigi dan gusi agar terhindar dari bakteri dan mikroba penyebab 

beberapa masalah gigi dan mulut. Menjaga kesehatan rongga mulut sangat penting 

untuk dilakukan, karena masalah kesehatan yang serius dapat terjadi karena 

infeksi yang bersumber dari rongga mulut dan gigi geligi. Perawatan rongga 

mulut penting untuk dilakukan pada pasien kanker yang sedang menerima 

perawatan. Pasien kanker dengan keterbatasan fisik untuk merawat diri dan untuk 

melakukan kebersihan mulut dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi rongga 

mulut. 

Saya meminta dengan hormat kepada para responden yaitu pasien kanker yang 

dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk bersedia ikut serta 

dalam penelitian ini. Jika anda bersedia ikut serta dalam penelitian ini maka saya 

akan menjelaskan mengenai penelitian ini sebaik-baiknya. 

 

A. Kesukarelaan Untuk Ikut Penelitian 

Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. 

Apabila anda sudah memutuskan untuk ikut, anda juga dibebaskan untuk 

mengundurkan diri atau berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau 

sanksi apapun. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Apabila anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, anda akan diminta 

menandatangani lembar persetujuan, selanjutnya anda akan diberikan kuisioner 

kualitas hidup dan piranti untuk perawatan rongga mulut berupa sikat gigi dengan 

bulu sikat halus, obat kumur NaCl 0,9% (Natrium klorida) yang digunakan 

kemudian dibilas dengan berkumur air hangat atau air dingin, yang akan diberikan 

oleh peneliti. 

 

 

 



 

C. Kewajiban Subjek Penelitian 

Anda sebagai subjek penelitian berkewajiban mengikuti aturan atau 

petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Apabila ada yang belum jelas, 

anda bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti. 

 

D. Kerahasiaan 

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subjek penelitian akan 

dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti saja. Hasil penelitian akan 

dipublikasikan tanpa mencantumkan identitas subjek penelitian. 

 

E. Pembiayaan 

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan penelitian akan ditanggung 

oleh peneliti tanpa memberatkan ke subjek penelitian. Penelitian ini tidak 

melibatkan adanya interaksi bahan, obat, atau sentuhan apapun terhadap tubuh 

sehingga diharapkan tidak adanya kesalahpahaman terkait dengan adanya risiko 

cidera dan adanya tuntutan biaya dalam penelitian dari subjek ke peneliti. 

 

F. Informasi Tambahan 

Anda diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Apabila anda membutuhkan penjelasan lebih 

lanjut, anda dapat menghubungi saya pada nomor berikut 087733484897 (Putri 

Saloka Narindra). Terima kasih atas kerjasama anda dalam penelitian ini.  

 

 

   



Lampiran 3. Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Consent) 

 

Assalammu’alaikum Wr Wb 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi 

Pendidikan  Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang : 

Nama : Putri Saloka Narindra 

NIM : 31101500531 

Bermaksud  mengadakan  penelitian  dengan  judul  “Tingkat Stres 

Pasien Kemoterapi Sebelum dan Sesudah Perawatan Rongga Mulut”. Untuk 

terlaksananya kegiatan tersebut, Saya mohon kesediaan Saudara untuk 

berpartisipasi dengan cara mengisi kuesioner berikut. Jawaban Saudara akan Saya  

jamin  kerahasiaannya  dan  hanya  akan  digunakan  untuk  kepentingan 

penelitian.  Apabila  Saudara  berkenan  mengisi  kuesioner  yang  terlampir, 

mohon  kiranya  Saudara  terlebih  dahulu  bersedia  menandatangani  lembar 

persetujuan menjadi responden (informed consent). 

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian serta kerjasama Saudara 

dalam penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Peneliti, 

 

 

(Putri Saloka Narindra) 

  



Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

:  

........................................................................................................ 

Umur 

:  

........................................................................................................ 

Jenis Kelamin 

:  

........................................................................................................ 

Alamat 

:  

........................................................................................................ 

Pekerjaan 

:  

....................................................................................................... 

 

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Saloka Narindra (31101500531), mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi, Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang berjudul “Tingkat Stres Pasien Kemoterapi Sebelum dan 

Sesudah Perawatan Rongga Mulut”. Saya mengerti dan memahami bahwa 

penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya 

bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini. 

 

         

Semarang,.......................2018 

Responden 

 

 

 

(..................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Ethical Clearance 

 

 

 

 



Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian 

 

 

 

  



Lampiran 6. Surat Ijin dari RSISA 

 

 

 

 



Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

Pengambilan data pasien 

 

Meminta inform concent 

        
 

 

  

Pengisian kuesioner Penjelasan perawatan 
 

  

 

 

 

 

 


