
 

Kuesioner 

PENERAPAN ANALISIS JALUR PADA KEBIASAAN MAHASISWA LAKI-

LAKI YANG MEROKOK DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

(Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Kampus Terpadu) 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.` 

Rekan-rekan Mahasiswa yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia saat ini sedang menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Penerapan Analisis Jalur Pada Kebiasaan Mahasiswa Laki-Laki 

yang Merokok Di Universitas Islam Indonesia. kuesioner ini adalah alat bantu untuk 

mendapatkan data tentang bagaimana pengaruh orang tua, teman sebaya, factor 

kepribadian, pengaruh iklan , pengaruh kecanduan dan ketagihan terhadap kebiasaan 

mahasiswa di lingkungan kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. berkaitan 

dengan hal tersebut. Saya sangat mengharapkan kejujuran teman-teman dalam 

mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian 

kuesioner ini. Semua jawaban dan identitas teman-teman akan dirahasiakan. Saya 

ucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasi yang teman-teman berikan. 

 

Hormat Saya, 

 

 

Peneliti 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Umur : 

2. Fakultas : 

 

PERILAKU MEROKOK RESPONDEN 

Lingkari jawaban yang menerut saudara benar 

1. Apakah kamu pernah merokok? 

a. Ya    b. Tidak (stop) 

2. Apakah sampai sekarang masih merokok? 

a. Ya  b. Tidak (stop) 



 
 

3. Sudah berapa lama kamu merokok? 

a. Kurang dari 1 tahun 

b. Lebih dari 1 tahun 

4. Pada umur berapa kamu mulai merokok? 

a. Kurang dari 10 tahun 

b. Lebih dari 10 tahun 

5. Alasan pertama kali merokok? 

a. Iseng 

b. Penasaran/Ingin mencoba-coba 

c. Diajak/dipaksa teman 

d.  Mencontoh orang tua 

e. Agar terlihat keren 

f. lainnya, sebutkan ____________ 

10. Siapa yang pertama kali mempengaruhi kamu untuk merokok? 

a. Tidak ada 

b. Orang tua 

c.  Saudara 

d.  Teman 

e. Kakak/adik 

f. Iklan 

g. Lainnya, sebutkan____________ 

11. Berapa banyak rokok yang kamu habiskan setiap hari (rata-rata)? 

a. 1-10 batang 

b.  11-20 batang 

c. 21-30 batang 

d.  Lainnya, sebutkan ____________________ 

14. Keadaan apa yang membuat kamu merokok? 

a. Saat merasa bosan 

b. Saat stress/kesal/marah 

c.  Saat merasa gugup/menghilangkan ketegangan 

d. Saat mulut terasa tidak enak 

e. Saat santai/iseng 

f. Saat melihat orang merokok 

g.  Lainnya, sebutkan _____________________ 

 

 



 
 

BERILAH TANDA CENTANG PADA JAWABAN YANG ADA ANGGAP 

TEPAT 

Keterangan:  

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

CS : Cukup Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

Orang Tua      

1 Orang tua membiarkan saya untuk merokok      

2 Orangtua memberikan uang kepada saya untuk 

membeli rokok 

     

3 Orangtua saya terbiasa merokok      

Teman, Pergaulan, dan Lingkungan      

1 Saya mudah merasa terpengaruh oleh ajakan teman 

untuk merokok 

     

2 Mayoritas teman-teman saya merokok ketika sedang 

berkumpul 

     

3 Saya merasa percaya diri ketika sedang merokok saat 

berkumpul 

dengan teman-teman saya yang juga merokok 

     

Kecanduan dan Ketagihan      

1 Saya dapat berkonsentrasi ketika merokok      

2 Merokok dapat memberikan ketenangan saat ada 

masalah dan gelisah 

     

3 Jika saya mencoba untuk tidak merokok, saya merasa 

tubuh saya menagih untuk merokok kembali sehingga 

saya akan kembali merokok 

     

4 Saya menikmati keadaan ketika saya sedang merokok 

dan menghembuskan asap rokok ke sekitar saya 

     

Iklan      

1 Saya merasa tertarik ketika melihat iklan rokok dan 

merasa ingin merokok 

     

2 Event yang dilakukan perusahaan rokok menarik      



 
 

perhatian saya untuk membeli rokok sehingga saya 

mendapatkan tiket event gratis 

3 Peringatan merokok tidak mengurangi keinginan saya 

untuk merokok 

     

Kebiasaan Merokok      

1 Saya merasa kurang maksimal dalam beraktifitas jika 

belum merokok 

     

2 Saya terbiasa merokok ketika bangun pagi (bangun 

tidur) 

     

 

 

 


