
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



Lampiran1. Lembar penjelasan penelitian 

 

 Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : Yudan Harry Sandika  

NIM  : 20120320068 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan mengadakan penelitian dengan judul 

“Sikap Mahasiswa Terhadap Kebijakan Kampus Bebas Asap Rokok di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”. Saya mengharapkan partisipasi 

Saudara dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan cara diskusi 

kelompok.  

Saya menjamin kerahasiaan informasi yang Saudara berikan. Apabila ada hal-

hal yang ingin ditanyakan, saya akan bersedia memberikan penjelasan kepada 

Saudara.  

Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya, 

saya ucapkan terima kasih. Apabila Saudara bersedia, mohon menandatangani 

lembar persetujuan yang telah disediakan. 

 

Yogyakarta,  

 

 

Peneliti 



Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketersediaan sebagai informan diskusi kelompok 

 “SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN KAMPUS BEBAS ASAP 

ROKOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA” 

Setelah membaca dan memahami isi penjelasan pada lembar permohonan menjadi 

informan saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Alamat   : 

 

Pekerjaan  : 

Pendidikan  : 

Nomor Hp/Telp : 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang  akan 

dilakukan oleh Yudan Harry Sandika mahasiswa dari Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Demikian pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya dan 

apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau keberatan saya, maka saya dapat 

mengajukan kembali hal keberatan tersebut. 

 

      Yogyakarta,………………… 

       Menyetujui, 

 

 

 

      (……………………………..) 

 



Lapiran 3. Panduan diskusi kelompok 

PANDUAN DISKUSI KELOMPOK 

SIKAP MAHASISWA TERHADAP KBBR 

Tanggal  :…………………………………………………………… 

Diskusi kelompok :…………………………………………………………… 

Waktu   :…………………………………………………………… 

Lama   :…………………………………………………………… 

Tempat  :…………………………………………………………… 

Moderator  :…………………………………………………………… 

Notulen  :…………………………………………………………… 

Nama dan kode peserta: 

 

 

 

Diagram duduk partisipan diskusi kelompok dengan kode masing-masing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PEMBUKAAN 

a. Menyampaikan puji syukur dan terimakasih 

b. Peneliti memperkenalkan diri 

c. Membuka acara dengan membaca basmalah 

2. PENYAMPAIAN TUJUAN 

3. PENYAMPAIAN PROSEDUR 

a. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan diskusi kelompok selama 

kurang lebih 30 menit. 

b. Peneliti akan mengajukan topik-topik mengenai KBBR yang kemudian 

ditanggapi oleh anggota diskusi kelompok. 

c. Semua anggota diskusi kelompok memiliki hak yang sama untuk 

berpartisipasi dan  menyampaikan pendapat dengan sebelumnya 

mengangkat tangan terlebih dahulu. 

d. Semua pendapat adalah benar dan tidak ada yang salah. 

e. Apabila anggota ingin ke kamar mandi atau keluar ruangan dapat meminta 

izin. 

f. Semua jawaban akan direcord dengan alat rekaman, dan dirahasiakan 

nama-namanya pada laporan diskusi kelompok dengan menggunakan kode 

peserta. 

4. PERKENALAN 

a. Anggota diskusi kelompok memperkenalkan diri masing-masing. 

b. Peneliti membuat denah tempat duduk anggota 

5. PERTANYAAN DISKUSI KELOMPOK 

Pengetahuan 

a. Apakah anda tahu UMY menerapkan KBBR? 

b. Apa yang teman-teman ketahui tentang KBBR? 

c. Mencakup apa saja kebijakan ini? 

 



 

Sikap 

a. Apakah kalian setuju larangan merokok ini diterapkan untuk mahasiswa, 

dosen, pegawai dan semua stakeholder UMY yang lainya? Ya, mengapa? 

Tidak, mengapa? 

b. Apakah kalian setuju merokok  dilarang untuk indoor maupun outdoor? 

Ya, mengapa? Tidak, mengapa? 

c. Seberapa efektif kebijakan kampus saat ini menurut teman-teman? 

- Apakah anda masih melihat pegawai atau dosen merokok di lingkungan 

kampus? 

d. Apakah anda merokok di kampus? Ya, mengapa? Tidak, mengapa? 

- Apakah pegawai atau dosen yang merokok menjadi suatu pendorong 

untuk anda tetap merokok di dalam kampus? 

e. Apakah pernah melihat orang lain merokok di kampus? 

- Bagaimana sikap anda saat melihat peristiwa tersebut? Apakah 

melarang/ menegur? Jika tidak, faktor apa yang menghambat anda 

untuk memberikan teguran 

f. Bagaimana sebaiknya kampus dan fakultas menyikapi adanya SK ini agar 

dapat berjalan efektif? 

Faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan KBBR 

g. Apakah anda sebelumnya pernah tinggal atau berada di area yang 

menerapkan kebijakan KBBR?  Apakah di lingkungan anda tinggal banyak 

yang merokok? 

- Apa yang anda rasakan? 

h. Apakah teman-teman anda mengetahui UMY menerapkan kebijakan 

KBBR? 

- Apakah mereka setuju akan adanya kebijakan ini? 



i. Apakah dari petugas kampus ada yang menegur saat ada yang merokok di 

kampus? 

- Apakah hal itu dapat membuat perokok jera? 

- Apakah anda bisa mendapatkan rokok di dalam lingkungan kampus 

(misalnya membeli di kantin)? 

- Apakah anda pernah mendapatk sosialisasi tentang KTR? Kapan? 

6. PENUTUP 

a. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok. 

b. Mengucapkan terimakasih pada anggota diskusi kelompok 

c. Menutup acara dengan membaca hamdalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran4. Lembar penjelasan penelitian 

 

 Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : Yudan Harry Sandika  

NIM  : 20120320068 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan mengadakan penelitian dengan judul 

“Sikap Mahasiswa Terhadap Kebijakan Kampus Bebas Asap Rokok di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”. Saya mengharapkan partisipasi 

Saudara dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara 

mendalam.  

Saya menjamin kerahasiaan informasi yang Saudara berikan. Apabila ada hal-

hal yang ingin ditanyakan, saya akan bersedia memberikan penjelasan kepada 

Saudara.  

Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya, 

saya ucapkan terima kasih. Apabila Saudara bersedia, mohon menandatangani 

lembar persetujuan yang telah disediakan. 

 

Yogyakarta,  

 

 

Peneliti 



Lampiran 5. Surat pernyataan ketersediaan sebagai informan 

“SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN KAMPUS BEBAS ASAP 

ROKOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA” 

Setelah membaca dan memahami isi penjelasan pada lembar permohonan menjadi 

informan saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Alamat   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan  : 

Nomor Hp/Telp : 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang  akan 

dilakukan oleh Yudan Harry Sandika mahasiswa dari Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Demikian pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya dan 

apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau keberatan saya, maka saya dapat 

mengajukan kembali hal keberatan tersebut. 

 

      Yogyakarta,………………… 

       Menyetujui, 

 

 

 

      (……………………………..) 

 

 



 Lampiran 6. Panduan wawancara mendalam “mahasiswa” 

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

SIKAP MAHASISWA TERHADAP KBBR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MENYEBABKAN MAHASISWA TETAP MEROKOK DI AREA KBBR 

 

Nama informan :…………………………………………………. 

Tanggal  :…………………………………………………. 

Waktu   :…………………………………………………. 

Lama   :…………………………………………………. 

 

Pertanyaan wawancara mendalam 

Pengetahuan 

a. Apakah anda tahu UMY menerapkan KBBR? 

b. Apa yang teman-teman ketahui tentang KBBR? 

c. Mencakup apa saja kebijakan ini? 

Sikap 

d. Apakah kalian setuju larangan merokok ini diterapkan untuk mahasiswa, 

dosen, pegawai dan semua stakeholder UMY yang lainya? Ya, mengapa? 

Tidak, mengapa? 

e. Apakah kalian setuju merokok  dilarang untuk indoor maupun outdoor? 

Ya, mengapa? Tidak, mengapa? 

f. Seberapa efektif kebijakan kampus saat ini menurut teman-teman? 

- Apakah anda masih melihat pegawai atau dosen merokok di lingkungan 

kampus? 

g. Apakah anda merokok di kampus? Ya, mengapa? Tidak, mengapa? 

- Apakah pegawai atau dosen yang merokok menjadi suatu pendorong 

untuk anda tetap merokok di dalam kampus? 

h. Apakah pernah melihat orang lain merokok di kampus? 



- Bagaimana sikap anda saat melihat peristiwa tersebut? Apakah 

melarang/ menegur? Jika tidak, faktor apa yang menghambat anda 

untuk memberikan teguran 

i. Bagaimana sebaiknya kampus dan fakultas menyikapi adanya SK ini agar 

dapat berjalan efektif? 

Faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan KBBR 

j. Apakah anda sebelumnya pernah tinggal atau berada di area yang 

menerapkan kebijakan KBBR?  Apakah di lingkungan anda tinggal banyak 

yang merokok? 

- Apa yang anda rasakan? 

k. Apakah teman-teman anda mengetahui UMY menerapkan kebijakan 

KBBR? 

- Apakah mereka setuju akan adanya kebijakan ini? 

l. Apakah dari petugas kampus ada yang menegur saat ada yang merokok di 

kampus? 

- Apakah hal itu dapat membuat perokok jera? 

- Apakah anda bisa mendapatkan rokok di dalam lingkungan kampus 

(misalnya membeli di kantin)? 

- Apakah anda pernah mendapatk sosialisasi tentang KTR? Kapan? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Panduan wawancara mendalam “satpam” 

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

SIKAP MAHASISWA TERHADAP KBBR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MENYEBABKAN MAHASISWA TETAP MEROKOK DI AREA KBBR 

 

Nama informan :…………………………………………………. 

Tanggal  :…………………………………………………. 

Waktu   :…………………………………………………. 

Lama   :…………………………………………………. 

 

Pertanyaan wawancara mendalam 

1. Apa yang bapak ketahui tentang KBBR? 

2. Apakah bapak pernah melihat orang merokok di area kampus? 

- Siapa saja yang merokok? 

- Di area mana bapak sering melihat? 

3. Apa yang bapak lakukan ketika melihat hal ini? 

4. Menurut bapak apa yang membuat mahasiswa merokok di area kampus? 

5. Apa saja yang telah dilakukan oleh kampus terkait dukungan penerapan 

KBBR? 

- Apakah ada intruksi dari kampus untuk memberikan sanksi terhadap 

mahasiswa yang merokok? 

- Menurut anda, apa yg seharusnya dilakukan oleh kampus? 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Form observasi 

 

Observe/ subjek : 

Observer/peneliti : 

Tanggal Observasi :  

 

Petunjuk. 

Berikanlah tanda cek (V) pada kolom yang tersedia jika item yang tercantum dalam 

kolom indikator ada atau dimunculkan oleh subjek 

No Indikator  Cek (V) Ket 

1 Mahasiswa merokok di area kampus   

2 Ada tanda-tanda larangan merokok di area kampus   

3 Adanya sosialisasi terkait KBBR   

4 Adanya sanksi/ peneguran langsung terhadap 

mahasiswa yang merokok 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



Lampiran 11 . Contoh Analisa data diskusi kelompok dan wawancara mendalam dengan perokok aktif 

No Transkrip Code Kategori Tema 

1 Y : Ini kan kebijakanya menyeluruh ya, di dalam 

ruangan tidak boleh, di luar ruangan juga tidak 

boleh. Apakah teman-teman setuju akan hal itu? 

Atau ada pertimbangan lain? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap mahasiswa 

perokok aktif 

 

 

2 P3 : Ya gimana ya, mungkin kalau enggak boleh 

merokok itu misalkan di dalam ruangan ya, tapi 

setelah di luar ruangan boleh laah. 

Kalau enggak 

boleh merokok itu 

di dalam ruangan, 

di luar ruangan 

boleh. 

Setuju 

sebagian isi 

SK KBBR 

 

3 Y : Kira-kira kenapa mas soalnya?  

4 P3 : ya mungkin kan kalau di emang di dalam 

ruangan emang banyak orang kan, terutama banyak 

orang-orang yang enggak merokok, terus ada 

perempuan yang enggak suka merokok. Nah kalau di 

dalam boleh lah kita enggak boleh merokok, tapi 

kalau di luar bebas kan. 

 

5 P2 : Kalau,, sama sih kalau seumpama biasanya kan 

kalau udah ngasih kebijakan gini eee setidaknya 

kasih lah satu area yang bebas asap rokok khusus 

buat perokok, jadi kan seumpama jadi disini 

kayaknya kalau seumpama kaya perokok-perokok 

aktif itu kan kalau enggak ada tempat mesti nyuri-

nyuri tempat, jadi bisa di wc. Kasih lah solusinya 

kasih satu area untuk asap perokok itu 

Butuh tempat 

khusus untuk 

perokok aktif 

 

Perokok pasti 

nyuri-nyuri 

tempat kalau 

tidak ada fasilitas 



6 P1 : Saya kaya sama mas P3 tadi kalau di dalam 

ruangan tu mungkin karena ketutup kan asapnya 

enggak bisa lari kemana-mana. Kalau di luar juga 

paling tergantung orangnya sendiri sih. Kalau 

disekitarnya banyak cewek, cewek kan banyak yang 

enggak suka rokok, kita menghindar. Kita lagi 

ngerokok kaya gini tiba-tiba orang hampirin gini-

gini asapnya kan ganggu, kita yang menghindar. 

Jadi tergantung apa yaa, kesadaran sendiri lah. 

Di dalam ruangan 

asapnya enggak 

bisa kemana-

mana 

 

Di luar ruangan 

menghindari 

keramaian 

7 P7 : eeee, secara pribadi sih kalau tujuanya untuk 

mengurangi atau ee, mengurangi pengkonsumsi 

rokok kurang setuju juga, justru kebanyakan di kita 

orang itu semakin ditekan semakin melanggar. Itu 

fakta, makanya susah. Yakin. 

Perokok semakin 

ditekan semakin 

melanggar 

Kurang setuju 

KBBR 

 


