LAMPIRAN

Lampiran 1
LEMBAR PENJELASAN UNTUK PENELITIAN PENENTUAN TINGGI
BADAN BERDASARKAN PANJANG TUNGKAI BAWAH

Saudara/i yang terhormat, saya sedang meneliti tentang penentuan tinggi
badan berdasarkan panjang tungkai bawah. Penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih bagi pengetahuan dan proses penegakkan hukum, di dalam
mengidentifikasi seseorang yang tidak dikenal (terutama pada korban dengan
kondisi termutilasi). Penelitian ini akan dilakukan pada orang hidup, sebagai
subjek/ sampel yang secara teoritis hasilnya dapat diintepretasikan juga terhadap
orang mati. Setelah dilakukan olah statistic diharapkan penelitian dapat
menghasilkan suatu formula (rumus). Sehingga yang dapat digunakan dalam
penentuan tinggi badan seseorang baik pada seorang laki – laki maupun
perempuan.
Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan maupun
tekanan dari pihak manapun. Seandainya saudara/i menolak untuk berpartisipasi
dalam penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang
diberikan untuk menjelaskan hal tentang di atas.
Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut penelitian ini, diharapkan
saudara/i yang terpilih dan bersedia sebagai sukarelawan dalam penelitian ini,
dapat mengisi lembar persetujuan turut serta dalam penelitian yang telah
disiapkan.

Medan, Juni 2012
Hormat Saya

dr. Erianto

Universitas Sumatera Utara

Lampiran 2
SURAT PERSETUJUAN IKUT DALAM PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Alamat

:

Setelah mendapat keterangan secara terperinci mengenai rencana dari
penelitian yang berjudul ” Penentuan Panjang Badan Berdasarkan Panjang
Tungkai Bawah ”, serta setelah mendapat kesempatan untuk bertanya tentang
segala hal yang belum saya fahami tentang penelitian tersebut, maka dengan ini
saya secara sukarela dan tanpa paksaan pihak manapun menyatakan persetujuan
untuk diikutsertakan dalam penelitian tersebut.

Medan Juni 2012

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

Universitas Sumatera Utara

Lampiran 3
Biaya penelitian
Biaya penelitian menggunakan biaya pribadi peneliti dengan perkiraan dan rincian
biaya sebagai berikut :
1. Biaya proses pembuatan dan penyusunan
proposal penelitian

: Rp

1.500.000,-

2. Biaya seminar proposal penelitian

: Rp

500.000,-

3. Biaya pelaksanaan penelitian

: Rp

5.000.000,-

4. Biaya proses penyusunan hasil penelitian

: Rp

1.000.000,-

5. Biaya seminar hasil penelitian

: Rp

1.000.000,-

Sub total

: Rp

9.000.000,-

Biaya tak terduga (10% sub total)

: Rp

900.000,-

Perkiraan total biaya penelitian

: Rp

9.900.000,-

Universitas Sumatera Utara

