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 Lampiran 1 

JADWAL KEGIATAN PEMBUATAN SKRIPSI 

“EFEKTIVITAS PEMBERIAN RAMUAN KOMPRES DAUN DADAP SEREP TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH 

ANAK POST IMUNISASI DI WILAYAH PUKESMAS SIMAN KABUPATEN PONOROGO” 

 

No Kegiatan Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt 

1. Mengumpulkan 

FUD 
              

2. Penyusuanan 

Konsul Proposal 
              

3. Ujian Proposal               

4. Penyusunan Konsul 

Skripsi 
              

5. Ujian Skripsi               

6. Pendaftaran Wisuda               

7. Wisuda               
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT 

INFORMASI ESENSIAL UNTUK CALON PESERTA PENELITIAN 

Judul Penelitian : Efektivitas Pemberian Kompres Ramuan Daun Dadap Serep 

Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Post Imunisasi 

Jenis Penelitian : Eksperimental 

Nama Peneliti  : Nurul Hidayah 

Alamat peneliti : Dsn.Salam, Rt/Rw.02/13, Ds.Bandar, Kec.Bandar,  

Kab.Pacitan 

No.Telpon/Hp  : 082230594405 

Lokasi penelitian : Wilayah Kerja Pukesmas Siman Kabupaten Ponorogo 

Sebelum meminta responden untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti 

akan menjelaskan beberapa informasi sebagai berikut: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai efektivitas pemberian kompres 

ramuan daun dadap serep pre-post. Penelitian ini dilakukan dalam pengukuran pre-

post selama 3x sehari  selama 2 hari dengan menggunakan lembar observasi. 

2. Demam menjadi masalah dan perhatian dalam 

kesehatan tubuh pada seseorang, demam terjadi karena ketidakmampuan mekanisme 

kehilangan panas untuk memproduksi panas yang berlebih sehingga terjadi 

peningkatan suhu tubuh. Terutama anak yang sangat rentan pada penyakit yang gejala 

utama adalah demam. Maka dari itu anda diminta untuk ikut berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Bila anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini anda diminta 

untuk menandatangani dan menuliskan tanggal pada lembar konfirmasi persetujuan 

untuk berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. 

3. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat suka rela 

tanpa ada paksaan dari siapapun Dalam penelitian ini anda memiliki hak untuk 

menolak atau mengundurkan diri dalam berpartisipasi. 
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4. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua kali 

pertemuan. 

5. Dengan berpartisipasi dalam penelitian ini anda 

dapat  berperan penting untuk mengetahui manfaat dari efektivitas pemberian 

kompres ramuan dadap serep. Dengan demikian secara tidak langsung anda 

mengetahui manfaat dari intervensi tersebut. Pada saat selesai peneliti pengisian 

lembar observasi maka anda akan diberikan snek untuk tiap respoden 

6. Hasil dari pengisian lembar observasi ini akan kami 

beritahukan kepada anda jika anda menginginkan. 

7. Saya akan menjamin kerahasiaan pendapat dan 

identitas anda serta informasi yang anda berikan hanya akan digunakan untuk 

penelitian ini tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. 

8. Pada penelitian ini tidak dilakukan tindakan apapun 

kecuali pengisian kuesioner. 

9. Anda sebagai subjek memiliki hak untuk mengakses 

data anda. 

10. Penelitian ini mempunyai resiko yang sangat kecil, 

karena tidak dilakukan tindakan apapun terhadap anda. Apabila anda merasa tidak 

nyaman anda berhak menolak. 

11. Dengan berpartisipasi dalam penelitian ini anda 

dapat  berperan penting untuk mengetahui manfaat dari pengetahuan cara terhadap 

penurunan suhu tubuh anak dengan demam. Dengan demikian secara tidak langsung 

anda tau efektivitas pemberian kompres ramuan daun dadap serep. 

12. Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku mencegah penularan penyakit 

scabies. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi 

kemajuan IPTEK di indonesia.  

13. Penelitian ini hanya bersifat untuk memperoleh data 

melalui keterangan yang anda berikan. Jika penelitian ini berakhir dan sudah 

didapatkan hasil atau kesimpulannya, maka data yang sudah kami peroleh akan kami 

hapus. Selama proses pengambilan data, anda tidak dikenakan biaya apapun. 

14.  ada intervensi yang dilakukan 

15. ada intervensi 
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16. Penelitian terkait topik ini sangat terbatas. Hasil 

penelitian ini memiliki novelty dalam bidang keperawatan. 

17. Saya akan menjamin kerahasiaan pendapat dan 

identitas anda serta informasi yang anda berikan hanya akan digunakan untuk 

penelitian ini tidak digunakan untuk hal yang lainnya. 

18. Semua data akan dirahasiakan. 

19. Tidak ada sponsor dalam melakukan penelitian ini 

20. Peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya 

sebagai peneliti. 

21. Prosedur ini akan menimbulkan perasaan pasien 

diexplorasi. Pada beberapa kasus proses intervensi/treatment akan menimbulkan rasa 

tidak nyaman anda boleh menolak. 

22. ada intervensi pada penelitian ini. 

23. ada intervensi. ada kompensasi. 

24. Ada hukum yang menjamin calon peserta yang ikut 

berpartisipasi untuk mendapatkan hak kompensasi. 

25. Subyek dapat menghubungi Komite Etik Penelitian 

Kesehatan FIK UNMUH Ponorogo. 

26. Laporan akan disampaikan kepada Komite Etik 

Penelitian Kesehatan FIK UNMUH Ponorogo. 

27. Pada penelitian ini bukan merupakan penelitian 

tersamar. Semua informasi akan diinformasikan secara jelas kepada Anda. 

28. Seluruh informasi terkait penelitian ini akan 

diinformasikan secara jelas. Jika anda merasa informasi yang anda berikan kurang, 

maka anda dapat menarik informasi tersebut. 

29. Penelitian ini hanya sebatas meminta informasi di 

pengisian lembar observasi dengan dijamin kerahasiaan 

30. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data 

sekunder seperti catatan medis atau specimen. 

31. Dalam penelitian ini tidak menggunakan specimen 

biologis. 

32. Penelitian ini menerapkan intervensi apapun, 

sehingga mengandung tidak resiko yang besar bagi anda. 
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33. Penelitian ini menerapkan intervensi apapun, 

sehingga tidak mengandung resiko yang besar bagi anda 

34. Penelitian ini dilakukan pada daerah yang aman dan 

tidak rawan bencana. 

35. Data yang kami peroleh akan kami jamin 

kerahasiaan hasil data yang kami peroleh. 
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Lampiran 3 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas : 

1. Penelitian yang berjudul “ Efektivitas pemberian kompres ramuan daun dadap serep 

terhadap penurunan suhu tubuh anak dengan demam di RSU Muhammadiyah 

Ponorogo” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Prosedur penelitian 

Responden dalam penelitian ini mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya (bersedia 

atau tidak bersedia) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran 

serta tanpa keterpaksaan .   

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

Coret yang tidak perlu*         

        Ponorogo, .....................,2019 

       Peneliti,               Responden, 

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

Saksi, 

 

(...........................................) 
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Lampiran 4 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Consent) 

Assalamungalikum Wr. Wb 

Dengan Hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo : 

Nama : Nurul Hidayah 

NIM  : 15631526 

 Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ Efektivitas Pemberian Ramuan 

Daun Dadap Serep Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Post Imunasi Di Wilayah Kerja 

Pukesmas Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” untuk terlaksanaannya kegiatan tersebut. 

Saya mohon kesediaan saudara untuk berpartisipasi dengan cara pemberian 

treatment/perlakuan kepada Calon Responden. Partisipasi saudara saya jamin kerahasiaannya 

dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Mohon kiranya saudra terlebih 

dahuklu bersedia menandatangi lembar persetujuan menjadi responden. 

 Demikian permohonan saya, atas perhatiannya serta kerja sama saudara dalam 

penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Ponorogo,…………2019 

Peneliti 

 

Nurul Hidayah 
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Lampiran 5 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :…………………………………………………………………….. 

Umur   :……………………………………………….................................. 

Jenis Kelamin :…………………………………………………………………….. 

Alamat  :…………………………………………………………………….. 

 Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan 

oleh Nurul Hidayah ( 15631526 ), mahasiswa fakultas ilmu kesehatan program studi S1 

keperawatan universitas muhammadiyah ponorogo dengan judul penelitian “Efektivitas 

pemberian Ramuan kompres daun dadap serep terhadap penurunan suhu tubuh anak Post 

Imunasi” . saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif 

terhadap anak kami oleh karena itu mengizinkan dijadi responden pada penelitian ini. 

Ponorogo,………….2019 

Responden  

 

(………………) 
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Lampiran 6 

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) 

 

Tindakan pemberian kompres daun dadap serep: 

a. Tahap persiapan ( Nisa, 2012 ) 

1. Persiapan pasien. 

2. Pengucapan salam terapiutik. 

3. Menjelaskan pada pasien tentang tujuan, prosedur, dan tindakan yang dilakukan. 

4. Selama komunikasi menggunakan bahasa yang jelas, simatematis dan mudah di 

pahami. 

5. Klien/ keluarga diberi kesempatan untuk bertanya dahulu. 

6. Menjaga privasi pasien selama komunikasi. 

7. Membuat kontrak (waktu, tempat dan tindakan yang akan dilakukan. 

b. Persiapan alat dan bahan 

1. Alat penghalus  

2. wadah, mangkok,dan sendok 

3. Waslap  

4. Air bersih (hangat) 

c. Tahap kerja ( Citra.dkk, 2018 ) 

1. Persiapan lingkungan dan pastikan kenyamanan pasien. 

2. Cuci tangan 

3. Sediakan 1-3 lembar daun dadap serep (Arum, dkk) 
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4. Haluskan pada alat penghalus dan masukan ke wadah, dapat juga daun dadap 

yang diberikan dengan digulung-gulung sampai berair (Ami.dkk, 2014). 

5. Tempelkan diarea dahi hindari area mata (Ami.Dkk, 2014) 

6. Diberikan 2-3x sehari selama 30menit secara berturut selama 3hari. 

7. Ukur suhu tubuh sebelum dan sesudah Setelah tindakan. 

d. Tahap Terminasi 

1. Menanyakan apakah ada penurunan demam selama perlakuan. 

2. Menyimpulkan hasil prosedur yang dilakukan. 

3. Melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya 

4. Catatan Dokumentasi 

5. Lembar observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

SOP ( STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) 

PENGUKURAN SUHU TUBUH 

Tindakan pengukuran Suhu tubuh Aksila(Instrumen Lab D3 kep UMPO, 2015)  : 

a. Tahap persiapan :  

1. Persiapan pasien 

2. Pengucapan slam terapeutik 

3. Menjelaskan pada pasien tentang tujuan, proseur dan tndakan yang dilakukan  

4. Selama komunikasi menggunakan bahasa yang jelas dan muda dipahami  

5. Klien/ keluarga diberi kesempatan untuk bertanya dahulu 

6. Menjaga privasi pasien slama komunikasi  

7. Membuat kontrak (waktu, tepat dan tindakan yang akan dilakukan ) 

b. Persiapan Alat dan Bahan  

1. Termometer air raksa 

2. Catatan  

c. Tahap kerja  

1. Persiapan pasien (posisikan pasien senyaman mungkin) 

2. Menjaga lingkungan untuk privasi pasien 

3. Cuci tangan  

4. Gunakan handscone 

5. Turunkan thermometer air raksa angka 34˚C-35˚C 

6. Letakan thermometer air raksa pada aksila dan posisi fleksi tangan mendekap 

dada 

7. Setelah 3-5 menit angkat thermometer air raksa dan lihat hasil 
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8. Catat hasil 

9. Bersihkan thermometer air raksa dengan tissue  

10. Selanjutkan cuci thermometer air raksa dengan sabun, desinfekstan dan air 

setelah penggunaan 

11. Salam terapetik 
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Lampiran 8 

 

TABULASI DATA PENELITIAN 

 

DATA UMUM 

Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 6 60.0 60.0 60.0 

Perempuan 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 bulan 6 60.0 60.0 60.0 

>10 bulan 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Lama Demam 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 Jam 5 50.0 50.0 50.0 

>10 Jam 5 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Imunisasi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DPT 5 50.0 50.0 50.0 

Campak 4 40.0 40.0 90.0 

MR 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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DATA KHUSUS 

Sebelum Kompres 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 10 100.0 100.0 100.0 

 

Sesudah Kompres 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 1 10.0 10.0 10.0 

Normal 8 80.0 80.0 90.0 

Tinggi 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

UJI NORMALITAS 

Tests of Normality 

 

VAR00002 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Suhu Tubuh Sebelum .308 10 .008 .759 10 .005 

Setelah .209 10 .200
*
 .922 10 .376 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

 

 

WILCOXON 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Sesudah Kompres - 

Sebelum Kompres 

Negative Ranks 10
a
 5.50 55.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 
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Ties 0
c
   

Total 10   

a. Sesudah Kompres < Sebelum Kompres   

b. Sesudah Kompres > Sebelum Kompres   

c. Sesudah Kompres = Sebelum Kompres   

 

Test Statistics
b
 

 Sesudah 

Kompres - 

Sebelum 

Kompres 

Z -2.807
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Statistics 

  Sebelum 

Kompres 

Sesudah 

Kompres 

N Valid 10 10 

Missing 0 0 

Mean 38.36 36.51 

Median 38.20 36.55 

Minimum 38.0 36.0 

Maximum 38.9 37.0 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

 


