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Lampiran 1. Surat Ijin Survey 

 

  



 
 

Lampiran 2. Surat Jawaban Ijin Survey  

 



 
 

Lampiran 3. Permohonan menjadi responden 

PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

 Nama : Kurnia Ni’matul Muflihah 

 NIM : 30901501941 

Saya  akan melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi tugas akhir di 

Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung dengan judul 

“Hubungan Pola Komunikasi Keluarga Dengan Perilaku Merokok pada Remaja”.  

Prosedur dan hasil penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko 

apapun pada responden penelitian, karena semata-mata untuk kepentingan ilmiah. 

Berdasarkan hal di atas kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi responden 

penelitian ini dengan memberikan jawaban secara tulus dan jujur atas pertanyaan 

yang saya ajukan. Jawaban Saudara akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 

digunakan bagi kepentingan penelitian akademis. 

Demikian permohonan dari saya, atas bantuan dan peran Saudara, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Semarang, Oktober 2018 

Peneliti 

 

 

Kurnia Ni’matul Muflihah 



 
 

Lampiran 4. Surat Persetujuan menjadi responden 

SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

 Nama Responden *) :…………………………………………………… 

 Umur          :…………………………………………………… 

Menyatakan bersedia menjadi subyek  (responden) dalam penelitian dari : 

Nama   : Kurnia Ni’matul Muflihah 

 NIM   : 30901501941 

 Program Studi : S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung 

Judul   : Hubungan Pola Komunikasi Keluarga Dengan Perilaku 

Merokok pada Remaja 

Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban dan 

pertanyaan yang sudah diberikan. 

Dengan ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai 

responden dalam penelitian ini serta bersedia menjawab semua pertanyaan dengan 

sadar dan sebenar-benarnya. 

 

Semarang, Oktober 2018 

Responden 

 

 

(…………………………….) 

  



 
 

Lampiran 5. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN POLA KOMUNIKASI 

KELUARGA DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA 

REMAJA 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1) Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Kemudian jawablah pernyataan 

sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat 

pernyataan yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pihak kami. 

2) Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda chek list (√) pada 

kotak yang tersedia sesuai pilihan jawaban anda. 

 

A.   Karakteristik Responden dan Perilaku Merokok 

Nama :      
Usia : 
       
Kelas :   (   ) Kelas X 
    (   ) Kelas XI 
    (   ) Kelas XII 
 
Jurusan: 
 
Apakah anda merokok: (   ) Ya 
                                 (    ) Tidak 

  



 
 

B. Kuesioner Pola Komunikasi  

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

a. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Kemudian jawablah pernyataan 

sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat 

pernyataan yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pihak kami. 

b. Isilah penyataan di bawah ini dengan memberi tanda chek list (√) pada 

kotak TP, J, KK, S, SS sesuai pilihan jawaban anda.  

Keterangan: 

TP (Tidak Pernah)      : kegiatan tidak pernah dilakukan sama sekali 

J  (Jarang)                     : kegiatan pernah dilakukan tetapi lebih banyak       

tidak dilakukan 

KK (Kadang-kadang)  : kegiatan yang dilakukan dan tidak dilakukan 

sama banyak 

S  (Sering)                     : kegiatan lebih banyak  dilakukan dari pada  

tidak dilakukan 

SS  (Sangat Sering)      : kegiatan rutin dilakukan setiap hari dan bisa 

lebih 

Contoh: 

No Pernyataan Jawaban 

TP J KK S SS 

1 Orang tua memberi tahu saya untuk 

berhati-hati memilih teman 

   √  

 

3) Dalam kuesioner ini tidak terdapat penilaian benar atau salah, sehingga 

tidak terdapat jawaban yang dianggap salah.  Semua jawaban dianggap 

benar jika anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan anda 

sebenarnya. 

4) Pernyataan ini merupakan kegiatan yang anda lakukan sehari-hari dan 

anda hanya perlu memberikan jawaban sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

  



 
 

No Pernyataan Jawaban 

TP J KK S SS 

A Cara komunikasi keluarga      

1 Orang tua memberi tahu saya untuk 

berhati-hati memilih teman 

     

2 Orang tua mengatakan saya pemalas 

ketika saya tidak mau belajar 

     

3 Saya bertanya kembali pada orang tua 

ketika saya merasa kurang jelas   

     

4 Saya cenderung diam ketika saya tidak 

mengerti apa yang diinginkan orang tua 

     

5 Saya bertanya alasannya ketika orang tua 

melarang saya merokok 

     

6 Saya diam ketika orang tua bertanya 

untuk apa saja uang jajan dihabiskan 

     

7 Saya mendengarkan ketika orang tua 

memberi nasehat 

     

8 Saya cenderung asyik dengan handphone 

ketika orang tua berbicara 

     

9 Orang tua saya mengatakan merokok 

tidak seharusnya dilakukan anak sekolah 

     

10 Saya berfikir negatif jika diberi nasehat      

11 Orang tua menghargai pendapat saya jika 

saya berbicara 

     

12 Orang tua mengatakan pendapat mereka 

lebih benar dari pendapat saya 

     

13 Saya terbuka berbicara kepada orang tua 

ketika dalam masalah  

     

14 Saya banyak mengelak ketika orang tua 

memberi nasehat 

     

B Cara penyampaian pesan emosional      

15 Orang tua tahu ketika saya sedih      

16 Orang tua memeluk ketika saya sedih      

17 Saya menutupi kesedihan saya kepada 

orang tua 

     

18 Saya takut ketika akan bercerita masalah 

saya kepada orang tua 

     

19 Ketika akan ujian, orang tua bertanya 

bagaimana perasaan saya 

     



 
 

20 Orang tua mengatakan saya semestinya 

berbicara jika ada masalah  

     

21 Orang tua saya merasa jengkel dengan 

permintaan saya 

     

C Frekuensi dan Kualitas Komunikasi      

22 Saya mendengarkan dengan patuh ketika 

dimarahi 

     

23 Jika mereka tidak setuju dengan pendapat 

saya, mereka tidak mau tahu 

     

24 Saya menghabiskan banyak waktu untuk 

berbicang-bincang dengan orang tua 

     

25 Orang tua saya menyisihkan waktunya 

untuk mengobrol santai di rumah 

     

26 Ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, 

maka saya akan berbicara dengan orang 

terdekat saya. 

     

27 Orang tua saya menyediakan waktu 

khusus untuk saya ketika di rumah 

     

28 Orang tua saya berbicara satu per satu 

ketika saya ada masalah 

     

29 Orang tua saya akan menegur ketika saya  

membahas topik lain saat kami berbicara 

     

30 Saya mengelak ketika orang tua 

menyuruh saya melakukan hal yang tidak 

saya suka 

     

 

  



 
 

Lampiran 6. Jadwal Penelitian 

 



 
 

Lampiran 7. Bukti Diizinkan Adopsi Kuesioner  

     

  



 
 

Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian 

 



 
 

Lampiran 9. Dokumentasi  

 

  



 
 

 

 

 



 
 

Lampiran 10. Surat Keterangan Lolos Uji Etik 
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