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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Butir Pertanyaan Positif dan Negatif (Pengetahuan) 

Pertanyaan  Favourable (+) Pertanyaan Unfavourable (-) 

Segala sesuatu yang memabukkan 

adalah haram 

 

Alkohol boleh digunakan sebagai 

bahan kedokteran khususnya pada 

obat luar 

 

Jika bahan atau obat tersebut 

mengandung bahan haram dan belum 

ditemukan pengganti bahan tersebut 

maka boleh digunakan 

 

Klinik gigi syariah adalah klinik gigi 

yang pelayanannya sudah terjamin 

yang dikelola secara syar’i 

 

Efek pemakaian bahan yang haram 

akan mempengaruhi dalam ibadah 

 

Memakai bahan yang haram maka 

akan mendapatkan konsekuensi 

berupa dosa 

 

Mengkonsumsi bahan yang halal akan 

menjadikan pribadi yang baik dan 

kesehatan terjaga 

 

Pengertian halal adalah bahan yang 

diperbolehkan untuk dikonsumsi atau 

digunakan oleh umat Islam 

 

Haram adalah bahan yang dilarang 

keras dalam agama Islam 

 

Pelayanan klinik gigi syariah adalah 

suatu fasilitas untuk umat muslim 

 

Semua agama di perbolehkan untuk 

menikmati fasilitas klinik gigi syariah 

 

Saya mengetahui adanya ayat alquran 

Barang yang najis pasti haram 

 

 

Tidak ada efek kesehatan apapun jika 

menggunakan bahan yang haram 

 

 

Alkohol adalah satu-satunya bahan 

yang digunakan dalam bahan 

kedokteran gigi 

 

 

Pelayanan di klinik gigi syariah adalah 

pelayanan klinik gigi dan mulut yang 

sama dengan klinik gigi lainnya 

 

Saya seorang muslim, maka saya tidak 

harus datang ke klinik gigi syariah 

 

Ayat alquran dan hadist tidak 

mengatur tentang halal dan haram 

 

Saya memakai bahan yang halal maka 

tidak ada efek bagi kesehatan 

 

 

Saya lebih memilih klinik gigi yang 

pelayanannya lebih baik daripada 

memperdulikan kehalalan bahan yang 

digunakan untuk pemeriksaan 

kesehatan gigi dan mulut saya 

 

Saya lebih senang ke klinik gigi yang 

pelayanannya lebih bagus walaupun 

belum terjamin pelayanan yang halal 

 

Klinik gigi syariah memberikan 

fasilitas khusus untuk pasien muslim 
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dan hadist yang mengatur tentang 

halal dan haram 

 

Memakai bahan yang halal akan 

menjadikan pribadi yang sehat 

 

Saya seorang muslim, maka saya 

harus datang ke klinik gigi syariah 

 

Saya senang adanya klinik gigi syariah 

karena sudah terjamin pelayanan yang 

halal   

 

Klinik gigi syariah memberikan 

fasilitas untuk pasien muslim 

 

Saya selalu mempertimbangkan 

kehalalan bahan yang digunakan 

untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan 

mulut saya 

 

Saya lebih percaya datang ke klinik 

gigi syariah karena sudah terjamin 

halal 

 

Dengan adanya klinik gigi syariah kita 

dapat melakukan perawatan gigi dan 

mulut tanpa adanya keraguan dalam 

pelayanannya 

 

Saya datang ke klinik gigi syariah 

dengan tidak adanya dorongan dari 

siapapun 

 

Saya dapat menjalin tali silaturahmi 

dengan dokter di klinik gigi syariah 

 

Teman saya memberi tahu tentang 

pelayanan yang ada di klinik gigi 

syariah 

 

Saya memilih klinik gigi syariah 

karena dari keluarga yang berobat ke 

klinik gigi tersebut 

 

Saya terbiasa datang ke klinik gigi 

Saya datang ke klinik gigi syariah 

dengan adanya dorongan 

 

Saya lebih percaya klinik gigi yang 

lebih baik pelayanannya meskipun 

belum terjamin kehalalannya 

 

Klinik gigi syariah belum dapat 

dipercaya pelayanannya 

 

Meskipun keluarga saya berobat ke 

klinik gigi syariah tetapi saya tetap 

memilih klinik gigi yang lebih baik 

 

Teman saya memberi tahu tahu 

tentang pelayanan yang ada di klinik 

gigi syariah, tetapi saya tetap memilih 

klinik gigi yang lebih baik 

 

Saya tidak terbiasa komunikasi 

dengan dokter gigi yang ada di klinik 

gigi syariah 

 

Saya merasakan suasana yang sama 

dengan klinik lain jika berada di klinik 

gigi syariah 

 

Saya belum merasakan kepuasan di 

klinik gigi syariah 

 

Saya terkadang merasakan takut jika 

melakukan pemerikasaan di klinik gigi 

syariah 
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syariah karena saya puas dengan 

pelayanannya 

 

Saya merasakan tidak takut jika 

melakukan pemeriksaan kesehatan 

gigi dan mulut saya di klinik gigi 

syariah 

 

Saya merasakan suasana yang nyaman 

jika berada di klinik gigi syariah 
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Lampiran 2. Ethical Clearance 
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Lampiran 3. Lembar Informasi 

LEMBAR INFORMASI 

 

 Saya yang bernama Mohamad Irfan Zidni, mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Halal Haram Pasien Muslim 

Terhadap Kebutuhan Klinik Gigi Syariah (Kajian Terhadap Pasien Muslim 

Klinik Gigi Nadira )”. 

 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 bebas berubah pikiran/mengundurkan diri setiap 

saat tanpa dikenai saksi 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 Saudara/i untuk responden tentang bagaimana 

proses penelitian. 

2. Saya akan melakukan wawancara terhadap Saudara/i dan mengisi 

lembar kuisioner sesuai keadaan yang Saudara/i rasakan 

3. Saya akan melakukan analisis data terhadap hasil pengisian kuisioner 

yang telah Saudara/i isi dalam suatu Software 

C. Kewajiban Responden Penelitian 

Responden penelitian wajib mengikuti petunjuk dan prosedur 

penelitian seperti yang telah tertulis diatas. Bila ada hal yang belum jelas, 

maka dapat menanyakan lebih lanjut kepada peneliti. 

D. Risiko 

Tidak ada risiko yang berakibat buruk terhadap responden, karena 

dalam penelitian ini responden hanya dilakukan wawancara 
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E. Manfaat 

Manfaat yang didapat yaitu Saudara/i dapat mengatahui tentang 

kebutuhan masyarakat adanya klinik gigi syariah. 

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. 

F. Kompensasi 

Peneliti menyedaiakan souvenir bagi setiap responden yang 

mengikuti penelitian 

G. Informasi Tambahan 

Responden diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal 

yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu 

membutuhkan penjelasan dan informasu lebih lanjut dapat menghubungi 

Mohamad Irfan Zidni di no. HP 085742009498 atau melalui email 

irfanzidni9@gmail.com 
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LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

No HP  : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu 

mengenai penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Halal Haram 

Pasien Muslim Terhadap Kebutuhan Klinik Gigi Syariah (Kajian Terhadap 

Pasien Muslim Klinik Gigi Nadira )” dan saya bersedia untuk iku berpartisipasi 

dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun 

dengan kondisi: 

a. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaanya dan 

hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. 

b. Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak 

berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan 

apapun. 

 

 

Semarang, ......................................... 

 

Tanda Tangan yang menyetujui    Tanda Tangan Saksi 

 

 

 

.................................................    .................................. 
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PENGARUH PENGETAHUAN HALAL HARAM PASIEN MUSLIM 

TERHADAP KEBUTUHAN KLINIK GIGI SYARIAH  

( Kajian Terhadap Pasien Muslim Klinik Gigi Nadira ) 

 

 

Biodata Responden 

Nama   : 

Umur  :   

Alamat  : 

Agama  :  

Jenis kelamin  : 

 Laki laki   

 Perempuan 

Pendidikan terakhir : 

 SD 

 SLTP/SMP 

 SLTA/SMA 

 D1/D2/D3 

 S1 

 >S1 

 Tidak sekolah 
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Berilah tanda ceklis  (√) pada kotak 

Keterangan : 

B : Benar 

S : Salah 

 

A. Pengetahuan 

NO Pertanyaan B S 

1 Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram   

2 Barang yang najis pasti haram   

3 Alkohol boleh digunakan sebagai bahan kedokteran 

khususnya pada obat luar 

  

4 Jika bahan atau obat tersebut mengandung bahan haram dan 

belum ditemukan pengganti bahan tersebut maka boleh 

digunakan 

  

5 Klinik gigi syariah adalah klinik gigi yang pelayanannya 

sudah terjamin yang dikelola secara syar’i 

  

6 Tidak ada efek kesehatan apapun jika menggunakan bahan 

yang haram 

  

7 Efek pemakaian bahan yang haram akan mempengaruhi 

dalam ibadah 

  

8 Memakai bahan yang haram maka akan mendapatkan 

konsekuensi berupa dosa 

  

9 Alkohol adalah satu-satunya bahan yang digunakan dalam 

bahan kedokteran gigi 

  

10 Mengkonsumsi bahan yang halal akan menjadikan pribadi 

yang baik dan kesehatan terjaga 

  

11 Pengertian halal adalah bahan yang diperbolehkan untuk 

dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam 

  

12 Haram adalah bahan yang dilarang keras dalam agama Islam    

13 Pelayanan di klinik gigi syariah adalah pelayanan klinik gigi 

dan mulut yang sama dengan klinik gigi lainnya 

  

14 Pelayanan klinik gigi syariah adalah suatu fasilitas untuk 

umat muslim 

  

15 Semua agama di perbolehkan untuk menikmati fasilitas 

klinik gigi syariah 
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Berilah tanda ceklis  (√) pada kotak 

Keterangan : 

SS:  Sangat setuju 

S:  Setuju 

TS:  Tidak setuju 

STS:  Sangat tidak setuju 

 

B. Kebutuhan 

Kognitif 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya mengetahui adanya ayat alquran dan hadist 

yang mengatur tentang halal dan haram  

    

2 Memakai bahan yang halal akan menjadikan 

pribadi yang sehat  

    

3 Saya seorang muslim, maka saya tidak harus datang 

ke klinik gigi syariah  

    

4 Ayat alquran dan hadist tidak mengatur tentang 

halal dan haram  

    

5 Saya memakai bahan yang halal maka tidak ada 

efek bagi kesehatan  

    

6 Saya seorang muslim, maka saya harus datang ke 

klinik gigi syariah 

    

 

Afektif 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya senang adanya klinik gigi syariah karena 

sudah terjamin pelayanan yang halal   

    

2 Klinik gigi syariah memberikan fasilitas untuk 

pasien muslim  

    

3 Saya lebih memilih klinik gigi yang pelayanannya 

lebih baik daripada memperdulikan kehalalan 

bahan yang digunakan untuk pemeriksaan 

kesehatan gigi dan mulut saya  

    

4 Saya lebih senang ke klinik gigi yang pelayanannya 

lebih bagus walaupun belum terjamin pelayanan 

yang halal  

    

5 Saya selalu mempertimbangkan kehalalan bahan 

yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gigi 

dan mulut saya 

    

6 Klinik gigi syariah memberikan fasilitas khusus 

untuk pasien muslim  
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Integratif Personal 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya datang ke klinik gigi syariah dengan adanya 

dorongan  

    

2 Saya lebih percaya datang ke klinik gigi syariah 

karena sudah terjamin halal  

    

3 Dengan adanya klinik gigi syariah kita dapat 

melakukan perawatan gigi dan mulut tanpa adanya 

keraguan dalam pelayanannya 

    

4 Saya datang ke klinik gigi syariah dengan tidak 

adanya dorongan dari siapapun 

    

5 Saya lebih percaya klinik gigi yang lebih baik 

pelayanannya meskipun belum terjamin 

kehalalannya  

    

6 Klinik gigi syariah belum dapat dipercaya 

pelayanannya  

    

 

Integratif Sosial 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Meskipun keluarga saya berobat ke klinik gigi 

syariah tetapi saya tetap memilih klinik gigi yang 

lebih baik  

    

2 Saya dapat menjalin tali silaturahmi dengan dokter 

di klinik gigi syariah 

    

3 Teman saya memberi tahu tentang pelayanan yang 

ada di klinik gigi syariah 

    

4 Saya memilih klinik gigi syariah karena dari 

keluarga yang berobat ke klinik gigi tersebut 

    

5 Teman saya memberi tahu tahu tentang pelayanan 

yang ada di klinik gigi syariah, tetapi saya tetap 

memilih klinik gigi yang lebih baik  

    

6 Saya tidak terbiasa komunikasi dengan dokter gigi 

yang ada di klinik gigi syariah  
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Pelepasan Ketegangan, Pelarian, dan Pengalihan 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya terbiasa datang ke klinik gigi syariah karena 

saya puas dengan pelayanannya  

    

2 Saya merasakan tidak takut jika melakukan 

pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut saya di 

klinik gigi syariah 

    

3 Saya merasakan suasana yang sama dengan klinik 

lain jika berada di klinik gigi syariah  

    

4 Saya merasakan suasana yang nyaman jika berada 

di klinik gigi syariah 

    

5 Saya belum merasakan kepuasan di klinik gigi 

syariah  

    

6 Saya terkadang merasakan takut jika melakukan 

pemerikasaan di klinik gigi syariah  
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

     
 

 

      


