
 
 

Lampiran 1 

Surat Pernyataan Persetujuan Menjadi informan 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KANKER NASOFARING DI 

KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA” 

Setelah membaca dan memahami isi penjelasan pada lembar permohonan 

menjadi informan, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Alamat   : 

Nomor HP/Telp : 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang 

akan dilakukan oleh Rahma Arif Nugraheni mahasiswa Program Studi Ilmu 

keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kanker 

Nasofaring di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. 

Demikian pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau keberatan, 

saya akan mengajukan keberatan tersebut kepada peneliti. 

Yogyakarta, September 2018  

Mengetahui 

   

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



 
 

Lampiran 2 

Lembar Penjelasan Penelitian 

Assalamu’alaikum.wr.wb. 

Dengan hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama : Rahma Arif Nugraheni 

 NIM : 20150320122 

 Saya mahasiswa Program Studi Ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Saya akan melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang 

Menyebabkan Kanker Nasofaring di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Saya 

mengharapkan partisipasi Anda sebagai informan dalam penelitian yang akan saya 

lakukan. Penelitian ini bertujuan sebagai acuan data dasar dalam menciptakan program 

promosi kesehatan terkait kanker nasofaring dan sebagai upaya untuk pencegahan 

kanker nasofaring agar tidak semakin banyak terjadi. Penelitian ini akan dilakukan 

dengan wawancara mendalam selama 60  menit.  

 Saya akan menjamin kerahasiaan informasi yang Anda berikan. Apabila 

terdapat hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait penelitian ini, saya akan memberikan 

penjelasan kepada Anda. 

 Demikian penjelasan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya 

mengucapkan terima kasih. Apabila ibu/bapak bersedia menjadi informan, dimohon 

untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

       Yogyakarta, September 2018 

Peneliti 

 



 
 

Lampiran 3 

Panduan Wawancara Penderita Kanker Nasofaring 

Hari/tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu wawancara : 

Nama Informan : 

Alamat   : 

No. Hp   : 

Umur   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan Terakhir : 

Pembukaan: 

Assalamualaikum.wr.wb. Perkenalkan nama saya Rahma Arif Nugraheni, saya 

mahasiswa Program studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu/bapak karena sudah 

bersedia menjadi informan pada penelitian saya. Hari ini saya akan melakukan 

wawancara kepada bapak/ibu selama 60 menit. Saya minta izin untuk merekam 



 
 

wawancara pada hari ini dan rekaman ini hanya akan menjadi data penelitia saya saja 

tidak akan saya sebarluaskan. Saya akan melakukan wawancara terkait faktor-faktor 

yang menjadi penyebab Anda terkena kanker nasofaring. Sebelum kita mulai apakah 

ada yang ingin bapak/ibu tanyakan? Apakah bisa kita mulai sekarag? 

Pertanyaan : 

1. Apa yang Anda ketahui terkait kanker nasofaring? 

2. Dapatkah Anda ceritakan bagaimana awal mula Anda terkena penyakit kanker 

nasofaring? 

- Apasaja yang menyebabkan hal itu terjadi kepada Anda? 

3. Apakah pekerjaan Anda? 

- Sudah berapa lama Anda bekerja? 

- Bagaimana kondisi lingkungan di tempat kerja Anda? 

- Apakah Anda menggunakan alat pelindung diri  saat bekerja? Alat 

pelindung diri apa yang Anda gunakan? 

4. Bagaimana cara Anda menjaga kebugaran tubuh seperti berolah raga? Olah 

raga apa yang sering Anda lakukan? 

5. Dapatkah Anda ceritakan kebudayaan yang masih ada di daerah Anda yang 

dapat menyebabkan kanker nasofaring seperti menggunakan dupa dalam 

perayaan tertentu? 

6. Coba ceritakan bagaimana gaya hidup atau kebiasaan Anda sehari-hari seperti 

lingkungan, makanan, dan kegiatan Anda? 



 
 

 

 

 

Lampiran 4 

Panduan Wawancara Keluarga Penderita Kanker Nasofaring 

Hari/tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu wawancara : 

Nama Informan : 

Alamat   : 

No. Hp   : 

Umur   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan Terakhir : 

Pembukaan: 

Assalamualaikum.wr.wb. Perkenalkan nama saya Rahma Arif Nugraheni, saya 

mahasiswa Program studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  



 
 

Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu/bapak karena sudah 

bersedia menjadi informan pada penelitian saya. Hari ini saya akan melakukan 

wawancara kepada bapak/ibu selama 60 menit. Saya minta izin untuk merekam 

wawancara pada hari ini dan rekaman ini hanya akan menjadi data penelitia saya saja 

tidak akan saya sebarluaskan. Saya akan melakukan wawancara terkait faktor-faktor 

yang menjadi penyebab Anda terkena kanker nasofaring. Sebelum kita mulai apakah 

ada yang ingin bapak/ibu tanyakan? Apakah bisa kita mulai sekarag? 

Pertanyaan : 

1. Apa yang Anda ketahui terkait kanker nasofaring? 

2. Dapatkah Anda ceritakan bagaimana awal mula keluarga Anda terkena 

penyakit kanker nasofaring? 

- Apasaja yang menyebabkan hal itu terjadi kepada keluarga Anda? 

3. Apakah pekerjaan keluarga Anda yang menderita kanker nasofaring? 

- Sudah berapa lama keluarga Anda tersebut bekerja? 

- Bagaimana kondisi lingkungan di tempat kerjanya? 

- Apakah beliau menggunakan alat pelindung diri  saat bekerja? Alat 

pelindung diri apa yang beliau gunakan? 

4. Bagaimana cara Anda dan keluarga menjaga kebugaran tubuh seperti berolah 

raga? Olah raga apa yang sering Anda dan keluarga lakukan? 



 
 

5. Dapatkah Anda ceritakan kebudayaan yang masih ada di daerah Anda yang 

dapat menyebabkan kanker nasofaring seperti menggunakan dupa dalam 

perayaan tertentu? 

6. Coba ceritakan bagaimana gaya hidup atau kebiasaan Anda dan keluarga  

sehari-hari seperti lingkungan, makanan, dan kegiatan Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


