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Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada, 

Yth. Calon Responden Penelitian 

Di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan 

Pacitan 

Dengan hormat,  

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 

bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Tentang 

Bahaya Merokok Setelah Makan”. Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir Program Studi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 

Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai dengan 

pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan 

pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud 

lain. 

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

Pacitan, ……………. 2017 

   Peneliti, 

 

         Titis Wiratama 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo yang bernama Titis Wiratama yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Tentang 

Bahaya Merokok Setelah Makan”. 

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya bagi 

peningkatan dan perkembangan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya. 

        

 

 

 

 

Pacitan, …………… 2017 

       Responden 

 

     

       No. Responden: 
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Lampiran 3 

Kisi-Kisi Kuesioner 

No Parameter No Soal Kunci Jawaban 

1 Bahaya merokok setelah makan secara umum 1, 2 a, a 

2 Bahaya merokok setelah makan bagi paru-paru  3, 4 a, a 

3 Bahaya merokok setelah makan bagi jantung 5, 6 a, a 

4 

Bahaya merokok setelah makan bagi sistem 

pencernaan 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

a, a, a, a, a, a 

5 Bahaya merokok setelah makan bagi organ hati 13, 14, 15 a, a, a 
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Lampiran 4 

Instrumen Penelitian 

Data Responden 

1. Nama  : 

2. Usia  :   

3. Pendidikan :       Tidak Sekolah         SMP           D1, D2, D3 

      SD            SMA           S1 

4. Pekerjaan  :       Pelajar          Mahasiswa          Tani 

      PNS          Wiraswasta 

5. Lama merokok : 

6. Penghasilan  : 

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda sesuai. Beri tanda silang (x) pada salah satu 

jawaban. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana kebutuhan oksigen di dalam tubuh jika anda merokok setelah anda makan? 

a. Meningkat 

b. Menurun 

c. Tetap 

2. Bagaimana kadar oksigen di dalam tubuh apabila anda merokok setelah makan? 

a. Menurun 

b. Meningkat 

c. Tetap 

3. Kebiasaan merokok setelah makan dapat menyebabkan? 

a. Resiko flek di paru-paru meningkat 

b. Membantu penyebaran oksigen di paru-paru 

c. Tidak berpengaruh 

4. Kebiasaan merokok setelah makan dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko 

terjadinya? 

a. Kanker paru-paru 

b. Meningkatkan kinerja paru-paru 

c. Tidak berpengaruh 

5. Bagi jantung, kebiasaan merokok setelah makan dapat menyebabkan? 

a. Resiko jantung koroner meningkat 

b. Meningkatkan kinerja jantung dalam memompa darah 

c. Tidak berpengaruh 

 



45 

 
6. Merokok setelah makan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan? 

a. Kerusakan organ hingga kanker 

b. Gagal Ginjal 

c. Diabetes 

7. Akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok setelah makan bagi sistem pencernaan 

adalah? 

a. Mengganggu kinerja sistem pencernaan 

b. Menyebabkan susah buang air besar 

c. Tidak menimbulkan akibat 

8. Merokok setelah makan dalam rentang waktu yang lama dapat menyebabkan? 

a. Kanker usus 

b. Diabetes 

c. Sembelit 

9. Dampak buruk merokok setelah makan bagi sistem pencernaan adalah? 

a. Mengurangi efektifitas antibodi 

b. Sembelit 

c. Sakit perut 

10. Merokok setelah makan dapat menyebabkan produksi asam dan gas di lambung? 

a. Meningkat 

b. Menurun 

c. Tetap 

11. Bagi penderita penyakit maag, merokok setelah makan dapat menyebabkan? 

a. Memperparah perlukaan di lambung 

b. Menyembuhkan perlukaan di lambung 

c. Tidak berpengaruh 

12. Kebiasaan merokok setelah makan bagi sistem pencernaan dapat menyebabkan? 

a. Resiko tukak lambung meningkat 

b. Melindungi system pencernaan 

c. Mempercepat proses pencernaan 

13. Merokok setelah makan dapat menyebabkan kinerja organ hati? 

a. Semakin berat 

b. Semakin ringan 

c. Tidak berpengaruh 

14. Merokok setelah makan dalam waktu yang lama bagi organ hati dapat menyebabkan? 

a. Kanker hati 

b. Kinerja hati meningkat 

c. Tidak berpengaruh 

15. Merokok setelah makan dapat menyebabkan? 

a. Pengecilan organ hati 

b. Pembengkakan organ hati 

c. Tidak berpengaruh terhadap organ hati 


