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WAWANCARA DAN 

OBSERVASI 
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Pedoman Wawancara 

1. Identitas 

a. Nama 

b. Umur 

c. Tanggal lahir 

d. Urutan anak ke 

e. Agama 

f. Sekolah 

g. Alamat 

h. Tempat tanggal pelaksanaan 

2. Keluarga subjek 

a. Latar belakang keluarga 

b. Hubungan subjek dengan keluarga 

c. Pola asuh orangtua 

d. Anggota keluarga yang merokok 

e. Tindakan orangtua mengetahui anaknya merokok 

3. Pengetahuan subjek tentang rokok 

a. Awal mula menenal rokok 

b. Pengaruh rokok bagi kehidupan 

c. Alasan merokok 

d. Banyaknya merokok dalam keseharian 

e. Perasaan yang timbul saat merokok dan sesudah merokok 

4. Lingkungan sekitar subjek 

a. Interaksi dengan tetangga 

b. Pengaruh tetanga sekitar yang merokok 

c. Tanggapan subjek dengan lingkungan sekitarnya yang merokok 

5. Iklan rokok 

a. Tanggapan tentang iklan rokok 

b. Iklan rokok yang menarik menurut subjek 

6. Teman  

a. Ajakan teman yang merokok 

b. Pengaruh teman 

c. Jumlah teman yang merokok 

d. Dukungan teman untuk merokok 
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Pedoman Observasi 

 

 

1. Kondisi fisik dan penampilan subjek selama wawancara 

2. Tempat-tempat dan waktu subjek saat merokok 

3. Orang-orang yag berada dengan subjek saat merokok 

4. Interaksi subjek di rumah, sekolah dan lingkunan sekitar 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WAWANCARA  
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 TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK I 

A. Interviewee : Subjek I 

 

Identitas Subjek I 

Nama    : A 

Usia    : 15 Tahun 

Tempat/Tanggal Lahir : Ungaran, 29 Agustus 2000 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Agama   : Islam  

Status    : Pelajar SMA 

Tanggal wawancara  : 12 September 2015 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

 Ceritanya awal pertama 

kali merokok gimana? 

Dolan, ning 

kuburan lha 

koncoku bali bar 

seko pondok gowo 

rokok, lah kui ono 

wong akeh di kei 

siji-siji. Lha.. aku 

ngrasakke njaluk 

siji tak sumet, ning 

tenggorokan rak 

enak 

1 Keinginan 

untuk 

merasakan 

rokok 

 Yang ngasih seumuran 

atau lebih tua? 

Lebih tua dari aku 3,4 Subjek 

memiliki 

teman yang 
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lebih tua dan 

yang 

mengajarinya 

merokok 

 Yang dirasake saat 

menghisap rokok apa? 

Ya piya ya… rodok 

watuk-watuk sitik 

ning di tahan wae.. 

  

 Ada pengaruhe ndak 

punya masalah sama 

kamu ngerokok? 

Ada, jadi seger 

ngono kui, tenan… 

1 Perasaan yang 

muncul saat 

menghisap 

rokok 

 Biasane nek ngerokok 

ning ndi? 

Warung SMP 

temon ono, 

Banaran ono, 

Njambon, ono, 

Alun-alun ono, Kali 

rejo ono, SMK 

Ungaran ono, 

kabeh bareng-

bareng 

6 Kemudahan 

dalam 

membeli 

rokok di 

berbagai 

tempat 

 Keluargamu ada sing 

ngerokok ndak? 

Bapakku.. 2 Salah seorang 

keluarga yang 

memberikan 

contoh 

merokok 

 Ada Pengaruhe ndak 

ning kamu? 

Ono, Lha kok 

enakmen ngerokok 

mbek ndelok tivi 

mbek ono kopine 

2 Keluarga yang 

menjadi 

sumber 

sehingga 
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njur aku melu-melu 

njajal 

memunculkan 

keinginan 

subjek untuk 

merokok 

 Kamu sama 

keluargamu nek ono 

masalah opo gitu cerita 

nggak? 

Ora tau mbak   

 Orangtuamu ndak reti 

nek kamu ngerokok? 

Reti…   

 Terus bilange piye Cah cilik kok 

ngerokok, nek karo 

bapakku langsung 

di ajar mbak, nek 

karo ibuku di 

kandani tok 

2 Perhatian 

keluarga yang 

ditujukan 

kepada subjek 

 Nek dolan ngono 

ditekoni ndak meh ning 

ndi? 

Ora, nek meh dolan 

metu mung 

“Asalamuallaikum” 

langsung lungo 

2 Subjek 

dengan 

leluasa pergi 

tanpa 

meminta ijin 

 Sering main sama 

temen-temenmu? 

Sering sekali 3 Intensitas 

subjek 

bermain 

dengan 

teman-

temannya 

 Biasane 

kemana?ngapain wae 

Njambon,.. 

ngerokok, ngombe, 

3 Aktivitas yang 

dilakukan 
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wis kui nek rak 

nggolek kegiatan 

aktivitas koyok 

jeguran 

oleh subjek 

 Temenmu akeh sing 

ngerokok? 

Banyaak…   

 Temen apa wae? Temen sekolah, 

temen main. Ada 

semua 

6 Pengaruh 

Lingkungan 

sosial  

 Ada pengaruhnya ndak 

mbek kamu ngerokok? 

Ono, marai pengen 1,3 Keinginan 

timbul setelah 

melihat 

temannya 

merokok 

 Tau di bujuki temenmu 

ngerokok ndak? 

Ora, aku njaluk   

 Malah kamu sing 

njaluk? 

He.ehm tak kon 

nukokke. Hehe… 

  

 Biasane kalo sama 

temen-temenmu 

ngabisin berapa batang 

rokok? 

2, 1 kadang sampe 

5 sedino 

  

 Terus kalo di sekolah 

pernah ngerokok ndak? 

Pernah…   

 Pernah ketahuan ndak? Pernah ketahuan, 

terus di kon nyopot 

kaos.e, kan pas 

nganggo kaos olah 

raga konangan terus 

kon ning ruang BK 

6 Lingkungan 

sekolah yang 

menghukum 

muridnya jika 

ketahuan 
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terus konnjikuk 

seragam OSIS.e 

njuran wis kui 

merokok 

 Yang pertama kali buat 

kamu ngerokok siapa? 

Koncoku   

 Menurutmu laki-laki 

yang merokok gimana? 

Yo elek, jane yo 

ora apik di tiru 

1 Kesadaran 

subjek bahwa 

merokok hal 

yang tidak 

baik 

 Ning daerahmu kene 

ono sing ngerokok? 

Banyak, seumuran 

ada, bawahku ada, 

SD kelas 4,5,6 

3,6 Lingkungan 

dan merokok 

yang tidak 

mengenal 

batasan umur 

 Kalo kamu di bujuk 

temenmu ngerokok 

gimana? 

Ya gawa rene tak 

sumete, lah wis 

kebiasaan , wis 

koyok kecanduan 

dadine rak bakal 

tak tolak 

1 Kepuasan 

psikologis 

menjadikan 

subjek merasa 

kecanduan 

 Uang yang buat kamu 

beli rokok darimana? 

Duit sangu   

 Uang sakumu berapa? Kadang 7 ewu 

kadang 10 ewu 

  

 Buat beli rokoknya? Yo… jajan 5 ewu 

pas bali salin 

klambi jikuk duit 

tak nggo tuku es 

mbek rokok 

5 Kebiasaan 

menyisihkan 

uang untuk 

membeli 
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rokok 

 Pernah ngerokok 

dilingkungan kene 

nggak? 

Jembatan, pinggir 

omah yo tau 

  

 Pernah di tegur mbek 

orang sini 

Ora tau, mung di 

deloki ngono ki bar 

ngono ngko 

ngomong mbek 

wong-wong kene, 

cah cilik kok 

ngerokok 

6 Lingkungan 

sosial tempat 

tinggal subjek 

 Ada yang 

mempengaruhi 

ngerokok kamu ndak di 

daerah sini? 

Ono akeh, R,B,I,A, 

umure luwih duwur 

seko aku 

4 Usia yang 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

subjek 

 Kadang kumpul sama 

orang sini nggak? 

Ora tau mbiyen 

sering 

  

 Biasane kamu rokok.e 

apa? 

Djarum Super 

eceran 

  

 Kok milih rokok itu? Enak og, nek di 

isep ki ora nyegrak 

ora panas ngono ki 

  

 Nek rokok liyane tau 

njajal? 

Uwis Malboro nek 

ngisepe marai 

watuk terus nek 

gudang garam 

internasional 

marakke watuk 

mbek marake 
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tenggorakan.e loro 

nak kui 

 Okke,,. Yo wes 

makasih ya 

Ya mbak..   
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK II 

A. Interviewee : Subjek I 

 

Identitas Subjek I 

Nama    : C 

Usia    : 13 

Tempat/Tanggal Lahir : Kalongan,28 Juni 2002 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Agama   : Islam 

Status    : Pelajar SMP 

Tanggal wawancara  : 19 September 2015 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

1. Kapan pertama kali 

kamu merokok? 

SD mbak   

2. SD nya kelas berapa? Kelas 5 

kayaknya.. 

  

3. Terus kenapa kamu 

memilih merokok? 

di… apa yah.. di 

ajari merokok 

sama temen kok 

3 Teman asal 

mula merokok 

4.  Yang kamu rasain saat 

merokok itu apa? 

Eemm… apa ya.. 

yo luwih 

semriwing ngono 

loh mbak 

1 Pengaruh 

psikologis  

5. Ada gak pengaruhnya 

km punya masalah 

kemudian larinya ke 

merokok? 

Nggak ada   

6. Terus kamu biasanya 

merokok dimana? 

Yaa…,di sini.. di 

warungnya mbah 

paijan. 

  

7. Selain di sini dimana? Ya di toilet   
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sekolah, pernah 

8. Enak mana sih 

ngerokok sendiri apa 

sama temen-

temen?kenapa? 

Ya, sama temen-

temen, biar 

kelihatan keren, 

ya… ben ketok 

sangar ngono loh 

mbak 

1 Efek 

psikologis 

yang muncul 

9. Ada gak keluarga 

kamu yang merokok? 

Ada, bapak   

10. Menurutmu gimana? Ya.. gak papa   

11. Kamu sama 

keluargamu deket 

nggak, ketika kamu 

ada masalah di sekolah 

atau ada masalah 

dengan temenmu suka 

cerita ke orangtua 

nggak? 

Nggak mbak   

12. Orangtua kamu tau 

nggak kamu merokok? 

Nggak tau   

13. Kalau kamu mau main 

sama temenmu gitu, 

orangtua kamu nanya 

nggak mau pergi 

kemana sama siapa? 

Kalo aku mau 

pergi ya 

langsung pergi 

nggak ijin mbak. 

  

14. Sering main sama 

temen-temenmu? 

Sering   

15. Biasanya ngapain aja? Nongkrong, bal-

balan terus yo.. 

ngobrol-ngobrol 

3 konformitas 
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gitu sama 

ngrokok mesti. 

 Ada temenmu yang 

ngerokok? 

Banyaaakk…   

 Pernah kamu dibujukin 

sama mereka? 

Pernah. 

 

  

1 Terus kamunya 

gimana? 

Ya pasti.. akunya 

langsung mau,. 

  

1 Kok langsung 

mau?kenapa? 

Ya pertama, 

dulunya waktu 

aku masih belum 

bisa ngerokok, 

mengguk-

mengguk, 

watuk-watuk 

wee.. malah di 

ketawain sama 

temen-temenku. 

Naaah.. abis itu 

piye carane ben 

kudu iso 

ngrokok, lama-

lama biasa. 

  

 Terus biasanya kamu 

kalo sama temen-

temenmu bisa ngabisin 

berapa batang rokok? 

Habis pulang 

sekolah terus 

nongkrong di 

warungnya mbah 

maimin itu 

paling abis 5 

kalo gak 4 rokok 

6 Lingkungan 

sosial 

penyediaan 

rokok 
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 Pernah ngerokok 

sendiri juga nggak? 

Dimana? 

Pernah, di kamar 

mandi rumah. 

  

 Enak mana sih 

ngerokok sendiri apa 

sama temen-temen? 

Enak sama 

temen-temen 

kalo sendiri 

paling dikit 

mbak ya satu 

kalo nggak dua, 

sendiri ngumpet-

ngumpet koyok 

wong suwung 

3 Merasa senang 

merokok 

dengan teman-

teman 

dibandingan 

sendirian 

 Kalo di sekolah pernah 

juga ngerokok? 

Pernah.   

 Dimananya? Di kamar mandi 

sekolah 

6 Lokasi di 

lingkungan 

sekolah 

 Pernah ketahuan? Pernah   

 Terus gimana 

tanggepannya guru-

gurumu? 

Suruh ngerokok 

5 batang 

sekaligus,kempot 

mbak.. terus kalo 

ketahuan lagi 

nanti papah 

mamah langsung 

dipanggil. 

6 Tindakan yang 

guru lakukan 

 Itu yang buat kamu 

ngerokok pertama 

kalinya siapa sih? 

Itu tetanggaku 

yang lebih tua 

dari pada aku 

mas D namanya 

3 Orang yang 

dewasa 

sesekali 

mempengaruhi 
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dia yang ngajari 

ngerokok 

anak yang 

lebih muda 

 Menurutmu laki-laki 

yang merokok itu 

gimana? 

Ya kalo laki-laki 

yang merokok 

itu kelihatan 

keren, kelihatan 

sangar 

1 Kepuasan 

psikologis 

 Wajar nggak laki-laki 

itu harus merokok? 

Wajar   

 Kenapa? Ya rokok 

memang buat 

laki-laki 

  

 Terus di desa ini ada 

nggak yang ngerokok? 

Bapak-bapak 

banyaakk.. terus 

mas-masnya.. 

  

 Yang di bawah 

seumuran kamu ada? 

Ada, jek SD tuh 

juga ngrokok 

4 Rokok tak 

mengenal 

batasan usia 

 Terus kamu beli rokok 

uangnya dari mana? 

Uang saku yang 

di kasih orangtua 

  

 Di daerah ini kamu 

tinggal sejak kapam 

Sejak kecil   

 Pernah kamu ngerokok 

di daerah sini? 

Pernah di kebon   

 Ada yang tau ndak? Ya paling yang 

tau temen-temen 

seumuran atau 

mas mas, kalo 

ada bapak-bapak 
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aku ndak berani 

nanti dikandakke 

wongtuoku  

 Kamu sering kumpul 

sama orang-orang di 

daerahmu? 

Sering, aku 

biasane sama 

mas-mas mereka 

yang ngajakin 

aku ngerokok 

trus jadi kalo aku 

kumpul sama 

yang lebih tua tu 

kalo ada apa-apa 

disekolah kan 

nanti ada yang 

ngewangi aku, 

nek pas di jahili 

langsung tak 

undangke mas-

mas.e 

3,4 Teman yang 

lebih tua 

mengajarkan 

kepada subjek 

untuk 

merokok 

 Biasane kamu rokok.e 

apa? 

Djarum   

 Kenapa? Biasane ki nek 

djarum ning 

warung-warung 

okeh mbak iso 

eceran tukune 

nak tuku pack-

packan yo rak 

ndue duit, nek 

eceran kan enak 

sak batang sewu 

6 Kemudahan 

mendapatkan 

rokok di 

lingkungannya 
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 Ditanyain gitu ndak 

nek pas beli rokok? 

Nggak nanya 

apa-apa 

  

 Banyak temenmu yang 

beli di warung itu 

Di warunge 

mbah maimin 

mesti sering nek 

pada beli pas 

pulang sekolah  

  

 Oke makasih yah Yaa… mbak   
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK III 

 

A. Interviewee : Subjek III 

Identitas Subjek I 

Nama    : D 

Usia    : 14 tahun 

Tempat/Tanggal Lahir : Ungaran, 17 Maret 2001 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Agama   : Islam 

Status     : Pelajar SMP 

Tanggal wawancara  : 27 September 2015 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

 Kapan kamu pertama 

kali ngerokok? 

ceritanya gimana 

awalnya? 

Kelas 6 SD, 

Bapakku 

ngerokok, 

kelihatannya enak 

sekali mbak, aku 

ndelok terus kan 

punya uang 2000, 

buat beli rokok 1 

batang sama 

korek, lah.. aku 

sumet di kebon-

kebon 

1,2 Perasaan awal 

pertama kali 

muncul dan 

memiliki 

anggapan bahwa 

merokok itu enak 

yang 

diperlihatkan 

oleh ayahnya 

sendiri 

 Kamu sendirian? Iya mbak sendiri?   

 Yang kamu rasain 

saat menghidap rokok 

gimana? 

Yaa… 

tenggorokanne 

serak jadine kayak 
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watuk-watuk gitu 

mbak 

 Ada pengaruhe ndak 

kamu punya masalah 

sa,a perilaku 

merokok? 

Nggak kok   

 Biasane kamu 

ngerokok dimana 

wae? 

Ngerokoke di 

tongkrongan 

  

 Tongkronganne 

dimana? 

Warung, wihara 

gunung kalong, di 

alun-alun, sama 

sambil jalan 

pulang sekolah 

sama temen-

temen 

6 Lingkungan 

sosial subjek saat 

merokok 

 Enak mana ngerokok 

sendiri apa sama 

temenmu? 

Enak ngerokok 

sma temen-teman 

3 Subjek lebih 

merasa senang 

jika merokok 

dengan teman-

temannya 

 Lha kenapa? Luwih asik 

apalagi sama 

ngopi… mantaaap 

3 Kebersamaan 

merokok dengan 

teman-teman 

 Keluargamu ada yang 

ngerokok ndak? 

Keluarga ada, ya.. 

bapakku.. 

2 Faktor keluarga 

 Ada pengaruhnya di 

kamu ndak? 

Ada sih mbak, 

wah.. ketokke 

bapak ngerokok 

enak sentar sentur 

1 Adanya persepsi 

yang muncul saat 

melihat orang 
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terus aku coba-

coba 

lain merokok 

 Kamu sama 

keluargamu deket 

nggak? 

Ya kalo pas aku 

ada masalah ya 

kadang-kadang 

biasane cerita 

2 Intensitas 

kedekatan dengan 

keluarga 

 Biasane cerita sama 

sapa? 

Sama ibu   

 Orangtua kamu tau 

ndak nek kamu 

ngerokok? 

Tau mbak   

 Terus bilange piye? Cah cilik kok e…. 

, nek ngerokok ojo 

pas iseh sekolah 

nah wis kerjo wae 

gitu mbak, nak 

sing kowe 

ngerokok bapakke 

yo rugi nak 

ngono.. sesuk nek 

kerjo nggo duitmu 

dewe rak popo 

2 Tanggapan 

keluarga saat tau 

subjek merokok 

 Terus nek kamu meh 

main sama temenmu 

gitu, orangtuamu 

nanyain mau kemana 

gitu ndak? 

Nggak pernah, 

pamit dulu 

langsung pergi 

  

 Sering main sama 

temenmu 

Sering biasane 

nongkrong sama 

ngerokok gitu 

3,5 Faktor kebiasaan 

(demografis) 

dengan 
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mbak konformitas 

 Pulang sekolah apa? Iya pulang 

sekolah 

  

 Temenmu banyak 

yang ngerokok? 

Banyaak   

 Ada juga yang ujukin 

kamu ngerokok? 

Nggak Ada   

 Kalau di tawari? Ada   

 Bilangnya gimana? Nyoh ki ngerokok 

rak? Yoh kene jal 

rasane enak po ra. 

Padalo pernah 

ngerokok, pertama 

ngerokok aja ora 

tak sedot tapi tak 

sebul mbak, terus 

kan bingung 

caranya gimana 

terus tak sedot 

tapi gak tak serot, 

setelah lama 

kelamaan tak serot 

agak nyegrak sitik 

og mbak, jadi 

kebiasaan jadi 

nggak papa 

sekarang 

5 Intensitas 

kebiasaan ingin 

bisa merokok 

 Biasane kamu 

ngabisin berapa 

batang rokok kalo 

Kadang 4 kadang 

5 
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misale kamu sama 

temen-temenmu? 

 Kalo pas sendirian? Nggak pernah 

sendirian 

3 Lebih senang 

merokok dengan 

teman 

 Di sekolah juga 

pernah ngerokok? 

Pernah   

 Terus pernah 

ketahuan 

Pernah ketahuan 

sama guru 

  

 Bilangnya gimana 

gurumu? 

Kalo kamu 

ngerokok sekali 

lagi kelihatan saya 

kamu tak bawa ke 

BK, ora di seret 

bejone mbak, di 

nengke wae terus 

yowes kono 

sepatune di nggo 

kowe nek 

ngerokok ojo ning 

ngarepku nak 

ngerokok 

mumpet-mumpet 

wae, nak kowe 

ning ngarepku tak 

sidang kowe.. 

lhaa… terus wali 

kelasku kowe 

ngerokok rak 

popo sing penting 

6 Tanggapan 

sekolah yang 

secara tidak 

langsung 

membolehkan 

anak merokok 

namun jangan 

sampai ketahuan 



119 
 

 
 

ojo ketahuan aku. 

 Yang buat pertama 

kali amu ngerokok 

siapa? 

Tak coba-coba 

sendiri. Yaa.. 

karena rasane 

enak og mbak. 

1 Keinginan diri 

sendiri 

 Menurut kamu 

gimana laki-laki yang 

merokok? 

Sunah sih mbak, 

bilange guruku 

sunah og mbak 

6 Ajaran yang 

tertanam dalam 

diri subjek 

 Bilangnya gimana Kan aku Tanya, 

“bu kalo orang 

laki-laki ngerokok 

itu hukumnya apa 

buk?” sunah itu, 

dilakukan tidak 

dapat pahala, 

nggak dilakukan 

yo nggak dapat 

pahala 

  

 Emm… di sekitar 

lingkunganmu ada 

ndak yang ngerokok? 

Ada, Banyaak.. 

sih mbak orang-

orang sak aku 

  

 Uang sing mbok buat 

beli rokok itu 

darimana? 

Dari orangtua, 

sangu sekolah 

mbak 

  

 Uang sakumu berapa? 5 ribu, buat beli 

rokok 2 ribu 

  

 Dapat berapa batang? 2 batang   

 Rokok yang biasane 

kamu beli apa? 

MLD,Black 

cappuccino, LA 

bold,Djarum 

7 Lebih ke 

penasaran akan 
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super, Sampoerna rasa rokok 

 Kok banyakmen? Aku jajali satu-

satu 

  

 Yang kamu rasain 

apa? 

Yaa.. rokoknya itu 

mbak, ya LA Bold 

nya itu enak di 

tenggorokan 

7 Efek yang 

ditimbulkan 

rokok 

 Pernah ngerokok di 

sekitarmu nggak? 

Pernah, ada yang 

bilang “ cah bayi 

kok ngerokok” 

gitu mbak 

  

 Pernah dibilangke ke 

orangtuamu? 

Ada mbak, terus 

bilang “ mbak ki 

loh mbak pas mau 

anakmu ngerokok 

“ ya pas sampe 

rumah aku 

ditanyain aku 

jawabnya nggak 

mbak. Hahaha… 

2 Keterbukaan 

subjek kepada 

keluarga 

 Kamu sering kumpul 

ndak sama temenmu 

sing tinggale di 

sekitar rumahmu? 

Eeemm.. kalo 

sekarang nggak 

pernah tapi kalo 

dulu sering banget 

  

 Terus ada yang 

negrokok juga? 

Semua mbak, 

ngak ada yang 

nggak ngerokok 

6,3 Lingkungan 

sosial dan 

konformitas yang 

kuat 

 Oke makasih yah.. Ya mbak..   
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LAMPIRAN 3 

SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN SUBJEK 
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