
 



 

 



 

 



Lampiran 4 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

1. Sudah berapa lama anda menetap di pinggir pantai ? 

A. Dari kecil  b. remaja  c. baru baru ini 

2. Apakah anda pengkonsumsi ikan laut seperti kerang dan udang  ? 

a. Ya   b. sering  c. Kadang kadang 

3. Berapa kali anda mengkonsumsi ikan laut ? 

a. 3x sehari  b. 1minggu sekali c. kadang kadang 

4. Apakah anda mengalami linu pada persendian ? 

A. Ya   b. tidak  c. kadang kadang 

5. Apakah anda pernah melakukan pemeriksaan laboratorium atas keluhan yang 

anda rasakan ? 

a. Ya   b. tidak  c. kadang kadang 

6. Apakah anda mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit ? 

a. Ya   b. tidak  c. kadang kadang 

7. Apakah anda sering  olahraga setiap hari ? 

a. Ya   b. tidak  c. kadang kadang 

8. Apkah anda merasakan rasa sakit pada malam hari ? 

a. Ya   b.tidak   c. kadang kadang 

9. Apakah anda mengalami pembengkakan pada kaki ? 

a. Ya   b.tidak   c. tidak samasekali 

10. Bagaimana gejala yang timbul sama fisik ? 

a. Rasa nyilu pembengkakan disertai lutut yang mengkilat dan sulit 

melakukan aktivitas 

b. Pegal pegal pda seluruh tubuh saat melakukan aktivitas 

c. Pusing mual dan batuk 

d. Biasa saja 

 

 

 

 

KODE SAMPEL 



Lampiran 5 

LEMBAR KESEDIAAN  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  :  

Umur   :  

Alamat  : 

Bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa program D3 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul “Pemeriksaan kadar asam urat 

pada masyarakat di daerah pantai dengan kejadian artritis pirai desa aenganyar pulau 

giligenting kabupaten sumenep – madura”. 

Bahwa saya telah diberi informasi yang sejelas – jelasnya dan saya 

menyatakan selain sebagai responden saya bersedia diambil sampel darah untuk 

penelitian ini.       

Giligenting, ........................2014 

 

 

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

 

 

 

 



Lampiran 6 

1. Gambar wilayah Desa Aenganyar Pulau Giligenting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Pemeriksaan pada pasien Masyarakat Desa Aenganyar 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Contoh Hasil Pemeriksaan di alat Nesco Uric Acid 

 

  


