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Petunjuk pengisian kuesioner:
1. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sudah disediakan.
Pilihan Jawaban
a. Ya : Apabila Setuju
b. Tidak : Apabila Tidak Setuju
Contoh:
No

Pertanyaan

Ya

Tidak

Apakah Responden memiliki kebiasaan buruk (√)
1.

(mehisap jempol , bernafas lewat mulu dll)

2. Kuisioner ini bukan untuk menguji responden, tidak ada jawaban yang
benar ataupun salah, mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan
keadaan responden.
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KUESIONER PENELITIAN
A.

Data Umum
Nama Responden

:

Usia Responden

:

Alamat Responden :
B. Kondisi Rahang pada responden
NO
1

Pertanyaan
Apakah anda pernah/suka melakukan kebiasaan
buruk seperti menhisap jempol ? Apabila
suka/pernah sudah berapa lama

2

Apakah anda pernah/suka melakukan kebiasaan
buruk seperti memainkan lidah ? Apabila
suka/pernah sudah berapa lama

3

Apakah anda pernah/suka melakukan kebiasaan
buruk seperti bernafas lewat mulut ? Apabila
suka/pernah sudah berapa lama

4

Apakah anda sedang menggunakan alat ortho cekat
?

5

Apakah anda pernah mengalami trauma yang parah
pada maxillofacial ?

6

Apakah anda pernah menjalani operasi untuk
memperbaiki maxillofacial ?

Ya

tidak
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan
INFORMED CONSENT PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT ISLAM GIGI DAN MULUT SULTAN AGUNG
SEMARANG

NAMA PENELITI

: Dessy Dwi Rahmawati

NAMA PEMBERI INFORMASI

: Dessy Dwi Rahmawati

NAMA RESPONDEN

:

ALAMAT

:

JUDUL PENELITIAN

: “HUBUNGAN ANTARA RELASI
TULANG RAHANG PADA
RADIOGRAF LATERAL
SEFALOMETRI DENGAN
INTELLIGENCE QUOTIENT DAN
POLA SIDIK JARI (DERMATOGLIFI)”
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JENIS INFORMASI
TUJUAN

TINDAKAN YANG
DILAKUKAN
TATA CARA
PENELITIAN

ISI INFORMASI
Untuk mengetahui hubungan relasi
antara tulang rahang pada radiografi
sefalometri dengan Sidik jari (dermatoglifi)
dan IQ.
Melakukan foto radiografi sefalometri,
melakukan perekaman sidik jari pada
kesepuluh jari tangan.
 Pemilihan sampel sesuai dengan kriteria
inklusi dan ekslusi.
 Pemberian penjelasan kepada responden
mengenai prosedur penelitian.
 Meminta persetujuan pada responden serta
pengisian dan penandatanganan informed
consent.
 Meminta izin ke bagian manajemen untuk
dapat melakukan penelitian radiologi di
RSIGM Sultan Agung.
 Meminta izin ke bagian psikolog FKG
Unissula untuk memperoleh hasil test IQ
 Melakukan
pendaftaran
dibagian
administrasi
 Melakukan oral screning pada subjek
penelitian
 Subjek
penelitian
melakukan
foto
radiografi sefalo
 Peneliti melakukan scan pola sidik jari
pada
subjek
penelitian
dengan
menggunakan alat perekam sidik jari
URU 4500 face code fingerprint reader
yang telah tersambung pada laptop hp.
 Scan pola sidik jari dilakukan pada
sepuluh jari tangan.
 Peneliti melakukan penomeran pada
gambar hasil scan pola sidik jari untuk
menghindari kekeliruan pada saat analisis
data. Pada pola sidik jari tangan kanan
diberi nomer 1-5 yang dimulai dari ibu jari
sampai jari kelingking sedangkan pada
pola sidik jari tangan kiri di beri nomer 610 yang dimulai dari ibu jari sampai jari
kelingking.
 Peneliti menyimpan hasil scan pola sidik
jari dengan format jpg yang telah diberi

TANDA
(V)
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penomeran.
 Peneliti kemudian mengambil dan
menyimpan
hasil foto radiografi
sefalometri dari subjek penelitian.
 Peneliti meminta data hasil test IQ subjek
penelitian pada bagian psikolog fkg
unisulla.
 Melakukan interpretasi hasil pola sidik jari
yang tealah didapatkan
dengan
menggunakan analisis dua pengamat.
 Peneliti melakukan tabulasi data yang
diperoleh.
 Peneliti menggunakan uji kapa dengan
spss.
 Dua pengamat melakukan pengukuran
sudut ANB dari hasil foto radiografi
sefalometri dengan menggunakan kertas
tracing,pensil,penggaris
dan
busur.
Kemudian melakukan interpretasi hasil
relasi rahang
 Peneliti melakukan tabulasi data yang
diperoleh.
 Peneliti menggunakan uji kapa dengan
spss.
 Peneliti melakukan konsultasi hasil data
dan hasil analisis pada expert
 Peneliti mendapatkan hasil yang telah
dikonsultasikan pada Dokter Gigi Umum
 Peneliti menganalisis hasil keseluruhan
data yang diperoleh.
RESIKO DAN
Tidak ada
ALTERNATIF
Responden berhak menolak atau mengundurkan diri sewaktu-waktu
dan penolakan atau pengunduran diri tidak akan menutup akses
responden terhadap pelayanan kesehatan di RSIGM Sultan Agung
Semarang
Bila terjadi Kejadian yang Tidak Diharapkan, maka Responden berhak
untuk menerima kompensasiberupa pengobatan
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal diatas
secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan untuk bertanya
dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi
sebagaimana diatas saya beri tanda/paraf dikolom kanannya, dan telah
memahaminya
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :
Alamat :
dengan ini menyatakan BERSEDIA/MENOLAK mengikuti penelitian ini.
……………, ………………..
Yang menyatakan

(

)
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Lampiran 3. Lembar Informasi

LEMBAR INFORMASI
Saya yang bernama Dessy Dwi Rahmawati, mahasiswa Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan melakukan
penelitian dengan judul “Gambaran antara relasi tulang rahang pada
radiograf lateral sefalometri terhadap Intelligence Quotient (IQ) dan pola
sidik jari (dermatoglifi)”.
Saya memohon kesediaan Saudara/i untuk dapat berpartisipasi dalam
penelitian ini.
A. Kesukarelaan berpartisipasi dalam penelitian
Saudara/i bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada
paksaan. Saudara/i juga bebas berubah pikiran/mengundurkan diri setiap saat
tanpa dikenai sanksi apapun. Bila tidak bersedia berpartisipasi maka hal
tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan dengan peneliti.
B. Prosedur penelitian
Apabila Anda bersedia berpartisipasi, maka Anda diminta untuk
menandatangani lembar persetujuan. Prosedur selanjutnya adalah:
1. Saya akan menjelaskan kepada Saudara/i responden tentang bagaimana
proses penelitian
2. Saya akan meminta Saudara/i untuk melakukan radiografi sefalometri di
RSIGM Sultan Agung
3. Saya akan meminta Saudara/i untuk melakukan scan sidik jari dengan
mengunakan alat perekam sidik jari dengan merk fingerspot
4. Saya akan mengambil data radiograf sefalometri milik Saudara/i
5. Saya akan meminta data IQ Saudara/i di bagian psikologi FKG Unissula
C. Kewajiban responden penelitian
Responden penelitian berkewajiban mengikuti petunjuk dan prosedur
penelitian seperti yang tertulis diatas. Bila ada hal yang belum jelas, maka
dapat menanyakan lebih lanjut kepada peneliti.
D. Risiko
Penelitian ini menggunakan paparan sinar X yang dapat menimbulkan
efek pada tubuh apabila responden memiliki penyakit sistemik maupun
apabila dosis paparan radiasi yang diterima responden telah melampaui batas
normal dosis radiasi dalam satu tahun.
E. Manfaat
Manfaat yang didapatkan yaitu Saudara/i dapat mengetahui mengenai
anatomi gigi, rahang dan wajah melalui radiograf panoramik.
F. Kerahasiaan
Semua informasi yang berkaitan dengan identitas Saudara/i akan
dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan
dipublikasikan tanpa melibatkan identitas Saudara/i.
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G. Kompensasi
Peneliti menyediakan souvenir bagi setiap responden yang mengikuti
penelitian.
H. Pembiayaan
Semua biaya yang timbul terkait dengan penelitian ini akan
ditanggung oleh peneliti.
I. Informasi tambahan
Responden diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang
belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu
membutuhkan penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Dessy Dwi Rahmawati di no. HP. 081227516740 atau melalui email:
dessydr17@gmail.com
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Lampiran 4. Ethical Clearance
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 6. Surat pernyataan telah selesai melakukan penelitian
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Lampiran 7. Surat pernyataan izin pengambilan data IQ
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Lampiran 8. Hasil Analisis Data

A. Uji Korelasi antara relasi tulang rahang dengan pola sidik jari (Dermatoglifi)
Value

Nominal by Nominal
Coefficient
N of Valid Cases

Contingency

Approx. Sig

.501

.0.37
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B. Uji Korelasi antara relasi tulang rahang dengan Intelligence Quotient (IQ)
Value

Nominal by Nominal
Coefficient
N of Valid Cases

Contingency

Approx. Sig

.239

.659

40

C. Uji Korelasi antara Pola sidik Jari (dermatoglifi) dengan Intelligence Quotient
(IQ)
Nominal by Nominal
Coefficient
N of Valid Cases

Contingency

Value
.152
40

Approx. Sig
.987
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Pemasangan apron

Alat finger print

Alat dan bahan
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Alat dan bahan

Proses pembersihan tangan
sebelum scan sidik jari

Proses melakukan pengambilan foto
rongen sefalometri lateral

Proses scan sidik jari
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Proses oral screening

Gambar proses analisis data
intraobserver

Proses pendaftaran
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Lampiran 10. Hasil Turnitin
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