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LAMPIRAN A 

TABEL HORISONALISASI 

 

     1. Horisonalisasi Subjek Pertama. 

Nama    : Dn 

Tanggal wawancara : 5 Desember 2011, 27 Desember 2011, 10 Januari 

2012 

Waktu wawancara : Jam 15.30 – 17.15, 16.00 – 17.30, 17.45 – 19.00 

Tempat Wawancara : Food court dan kampus 

 

Tabel Horisonalisasi Subjek 1 
UCAPAN SUBJEK CODING MAKNA 

PSIKOLOGIS
eee... awalnya cuma 
penasaran aja karena 
saudara saya semua cowok 
dan eee... dan waktu itu kakak 
saya yang paling tua telah 
mulai merokok. eeee 
lingkungan saya kebanyakan 
laki- laki, jadi berawalnya ya 
Cuma penasaran aja kayak 
gimana rasanya terus coba-
coba sendiri tanpa ada yang 
ngajarin. Trus lama-lama 
jadi kebiasann terus jadi 
habbit 

Subjek penasaran ingin 
mencoba merokok 
karena melihat kakaknya 
telah mulai merokok 
 
 

Imitasi  

Sampai sekarang menjadi 
kebiasaan 

Habit 
 

ga tau, hanya kakak saya 
saudara-saudara. saya maksud 
e kakak dan adik saya tau 
tapi orang tua saya ga tau.... 

Orang tua subjek tidak 
mengetahui subjek 
merokok. Hanya kakak 
dan adiknya yang 
mengetahui. 
 
 
 
 

Defens mechanism- 
denial 
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ya sbenarnya di 
perhitungkan tapi kadang 
kalau saya sama eeee... apa 
namanya kalau lagi ada duit 
ya belinya satu pack... 
sebenernya kalau buat 
kantong mahasiswa ya agak 
boros tapi kadang saya 
ngakalinya sama teman saya  
Pt Pt  Rp.5000,- Rp.5000,- 
beli rokok 1 pack nanti di 
bagi, di akalin aja 

Mempertahankan 
perilaku merokok 
meskipun ada kendala 
ekonomi 

Addiction 

kalau yang pagi mungkin 
lebih kaya habit kali ya 
soalnya kan kalau pagi saya 
kan kayak ketagihan kopi 

Merokok di pagi hari 
telah menjadi kebiasaan 

Pleasure relaxation 

mmmm ya jelas, kalau itu he 
eh banget. Yo misalkan 
bingung atau gimana misal 
lagi banyak kerjaan. saya 
kaya apa ya ,berhenti 
sebentar pamit buat 
ngerokok  itu jadi lebih 
tenang jadi bisa ngerjain 
apa-apa 

Membutuhkan waktu 
sejenak untuk merokok 
agar lebih tenang 

Withdrawl 

kalau saya sendiri mungkin 
karena saya sendiri ngrokok, 
ya jadinya kalau saya lihat 
cewek-cewek ngrokok ya 
biasa aja. Kecuali kalau apa 
ya kan kelihatan orang yang 
ngerokok karena dia sering 
ngerokok sama orang yang 
ngerokok karena dia ingin di 
lihat wah gitu kan beda jadi 
kalau misalkan saya ya biasa 
aja sih cewek ngrokok 

Menilai perempuan 
merokok adalah hal yang 
biasa 

Nilai  

Rasionalisasi  

Kebebasan  
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kalau dulu pertama kali apa 
ya bukan malu tapi kaya 
sungkan gitu lho sungkan 
sama sekitarnya apa lagi 
dengan pandangan 
masyarakat sing ngelihat 
cewek ngrokok masih sing 
apa ya? Kesan e apa ya kaya 
cewek nakal......  

Subjek pertama kali 
merokok merasa segan 
dengan lingkungan 
sekitar 

Guilty feeling 

Subjek mempersepsikan 
masyarakat memandang 
negatif terhadap 
perempuan yang 
merokok 

Merasa ada kontrol 
dari masyarakat 

nik itu jelas ngajarin. Misal 
cewek harus bersikap 
seperti apa. Sampai 
sekarang pun mereka masih 
sering kaya misal anak 
cewek ko pulang malam gitu 
masih sampai sekarang. 
Tapi apa ya saya selama ini 
coba ngasih pengertian pelan-
pelan, kaya misalkan lama-
lama mereka juga asalkan 
dengan alasan yang tepat jelas 
pergi sama siapa kemana tapi 
ya itu butuh waktu yang lama 
sih untuk meyakinkan 

Keluarga memberi 
norma-norma terhadap 
subjek 

Proses penanaman 
nilai-nilai positif 
 
 

kalau aku ngefek banget 
maksud e efek buruk e ki 
kerasa banget apa ya, saya 
sering sesek, udah ngerasa 
sesek terus habis itu apa 
namanya kalau misalkan 
bernafas biasa gitu udah 
kedengeran berat ambil 
nafasnya udah sesak terus ga 
bisa olah raga selama dulu 
 
 
 
 
 

Merasa sesak dan ketika 
bernafas terasa berat 

Efek negative rokok 

kalau saya selama ini eeee.... 
hampir selalu ambil keputusan 
sendiri saya apa ya.. aku 

Subyek bisa mengambil 
keputusan sendiri 

Percaya diri 
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orangnya jarang sih minta 
tolong sama orang lain, 
maksudnya kalo selama aku 
bisa handle sendiri ga sampe 
kepepet banget saya hampir 
ga pernah minta tolong 

Tidak tergantung pada 
orang lain 

Locus of Control 
Internal 

ya pernah sih mba, saya 
mikirnya gini, sebenaranya 
agak ga masuk akal janne. 
Eeeeeee... sebenernya... apa 
ya saya suka sama alam apa 
lagi sekarang apa thu, go 
green go green apa lah 
itu.Saya pikir, aku tetep 
ngrokok tapi aku nglakuin 
hal lain yang bisa aku 
kontribusikan buat yang 
lain ok lah mungkin aku 
buat polusi udara tapi 
paling ga aku ga naek 
kendaraan umum kemana-
mana aku jalan kaki. 
eeeee.... jadi setimpal gitu 
lho aku ngerokok tapi ada 
kontribusi lainnya 

Subjek mengakui bahwa 
perbuatannya merokok 
dapat membuat polusi 
udara 
 

Efek merokok 

......selama ini saya kalau 
misalkan merokok saya 
selalu tanya dengan orang 
yang satu meja dengan saya. 
Mereka keberatan ga kalau 
saya ngerokok. He eh 
biasanya saya tanya dulu. 

Sebelum subjek 
merokok, subjek 
menanyakan kepada 
orang lain 
 
 

Masih memiliki 
kesadaran merokok 
tetap mengganggu 

saya,,, saya orangnya cukup 
optimis saya orangnya.. slama 
ini saya optimis-optimis aja 
ga pernah merasa yang 
gimana, saya orangnya santai. 
Ga pernah mikir yang terlalu 
ribet atau gimana 

Subjek termasuk orang 
yang optimis 

Percaya dengan 
kemampuan diri 
sendiri 

Locus of Control 
Internal 

pertama kali ngerokok di 
kampus sih ya pertengahan 
tahun pertama kuliah, 
biasanya sama temen-temen 
tapi kalau dulu pertama-

Pertamakali subjek 
merokok di kampus 
dengan teman-teman 

Merokok diterima 
sebagai social habit 
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tama sama temen. tapi 
semakin kesini sendirian saya 
ga masalah. 

Penyesuaian terhadap 
lingkungan  

ya kecuali itu sih, saya sempat 
mikir eee... mungkin yang 
bisa buat saya berhenti 
ngerokok kalau saya 
hamil.karena kan saya ga 
mungkin dengan keadaan 
hamil saya ngerokok kan 
kasihan anaknya. Itu aja sih 
tapi kalau misalkan kalau 
dalam konteks saya nikah tapi 
kalau belum hamil saya belum 
berhenti. 

Subjek akan berhenti 
merokok ketika telah 
hamil 

Menyadari kapan 
harus berhenti 

subjek tidak ingin 
merokok saat hamil 
karena kasihan dengan 
anaknya 

Tahu efek negatif 
pada fisik 
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2. Horisonalisasi Subjek Kedua.   

 Nama    : Dk 

 Tanggal wawancara      : 16 Januari 2012; 27 Januari 2012; dan 7 Februari 

2012. 

 Waktu wawancara : Jam 14.00-15.30; 19.05-20.45; dan 19.15-21.00 

WIB. 

Tempat Wawancara : Kampus dan Food court 

 

Horisonalisasi Subjek 2 
UCAPAN SUBJEK CODING MAKNA 

PSIKOLOGIS
mulainya dari kakak , jadi 
kakak anak yang ke 3 kan 
atas ku sendiri. dia perokok 
berat.... Karena dari kecil 
aku thu udah kelihatan 
banget kalau ada apa-apa, 
aku apa-apa ikut 
dia....Sampai sekarang kalau 
aku ma dia paling nik liburan 
weekend kalau weekend 
pulang ke jogja aku ma dia. 
Ngrokok, Kongkow 

Subjek merokok karena 
meniru kakaknya. 

Imitasi 

mmm... ortu, papa ku ga 
tau, kalau tau ga lucu 
banget. Yang tau sih 
mama, jadi waktu akhir 
SMA, mau masuk kuliah aku 
punya kesalahan, urusannya 
sama cowok sih. Akhirnya 
aku jujur semua selama 
SMA aku ngapain aja 
termasuk ngrokok. Terus 
tau nya berhenti kan 
janjinya berhenti 
 
 
 

Orang tua subjek tidak 
mengetahui bahwa subjek 
merokok. 

Defens mechanism- 
denial 
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Eee..di omongin ga ya ga,di 
omongin iya ya 
iya.Maksudnya kalo 
ga,karena rokokkan ga 
mengandung apa-apa. 
maksudnya kayak misal 
coklat kan mengandung 
hal-hal yang bikin tenang 
tapi kalo misalkan rokok 
di omongin ga ya ga tapi 
iya, karena telah kebiasaan 
jadi kalo ga gitu rasanya 
ada yang kurang ya gitu 
aja sih sebenarnya 

Subjek merasa bahwa 
rokok tidak memberikan 
suatu hal yang sifatnya 
membuat tenang 

Ketidak nyaman 
psikologis 

…Sebenernya Jujur aja 
sich.. kadang-kadang 
orang ngomong ngrokok 
bikin hati tenang tho? 
sebenernya ga juga sich ga 
bikin tenang. Malah 
hawane ih aku tambah 
penyakit nik par-paru ku 
bolong piye, tapi piye ya 
karena telah kebiasaan, 
terus begitu ada kerjaan 
apa abot nik mbek ngrokok 
enak ki jadi cuma perasaan 
enak aja. Tapi kalau secara 
gamblang meringankan 
beban tu ga ada, malah 
adanya perasannya 
bebannya bertambah, 
dengan bokeknya uang, 
tongpes juga 
 

Menurut subjek merokok 
tidak membuat hati lebih 
tenang tetapi lebih 
membuat subjek merasa 
bebannya bertambah 
 

 konflik  

kalau cewek ngrokok sich 
ya, karena aku ngrokok 
kalau aku sante aja, cuma 
pandangan masyarakat 
kan masih buruk tho 
tentang cewek ngrokok 
gitu 

Subjek mempersepsikan 
masyarakat memandang 
perempuan merokok 
adalah hal yang tidak baik 
sedangkan dirinya 
menganggap biasa saja 

Pandangan negative 
masyarakat 
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Rasionalisasi   
 
 
 
 
 
 
 

mmmm.. malu ya? Ini 
mungkin berkaitan sama tadi 
aku ngomong. Jadi 
pandangan ku sama cewek 
ngrokok, karena aku cuek-
cuek aja kalau cewek 
ngrokok ya ga ngrasa malu 
juga, mungkin malunya ga 
ada yang lebih ada thu 
perasaaan takut kalau 
misalkan ada yang kenal 
aku ga ya. Kalau malu ga 
gitu. Soale toh rokok juga 
dijual untuk dirokok 

Subjek merokok di tempat 
umum tetapi merasa takut 
jika ada orang yang 
mengenalinya 

Locus of Control 
Eksternal  dari 
masyarakat 

kalau norma-norma 
masyarakat sich pasti kan 
dari kecil juga, nik mssal e 
di ajak namu harus gini, ya 
paling seperti itu. Sampai 
sekarang sih masih kayak 
gitu…  

Subjek di beri pengarahan 
dari keluarga berupa 
norma 

Merasa ada 
pembatasan 

ga bisa lari, ga kuat lari 
sekarang aku kan bisanya 
cuma renang kalo dulu non 
stop bisa sekarang tengah-
tengah udah berhenti ga 
bisa lama baru renang lagi 
ya kayak sesak  

Subjek setelah merokok 
menjadi tidak kuat berolah 
raga 

Tahu efek negatif 
pada fisik 

ya cuma aku mengakui 
kalau aku sebagai salah 
satu faktor dari penyebab 
polusi udara ya nyadar-
nyadar wae sih. 
 
 

Subjek menyadari bahwa 
perilaku merokok di 
kampus dapat 
menyebabkan polusi 
 
 

Dampak merokok 
 

ya... berhenti dengan berat 
hati tapi apa ya paling ortu 
ku ga sampe yang segitunya 

Apabila orang tua subjek 
mengetahui bahwa subjek 
adalah perokok, maka 

Tekanan sosial 
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paling ya menyerahkan 
kamu kok gt kok bohong 
yang ditegasinnya yang 
bohong. Kalo memang 
belum ya berhenti jangan 
bilang berhenti tapi di luar 
kayak gitu tapi kalo 
misalkan bener-bener yang 
tersidang gitu ya satu 
minta maaf dua berjanji 
akan berhenti, janji lho, 
mencoba akan.   

subjek akan minta maaf 

kalau teguran dari yang 
berwenang maksudnya  
kaya satapam sih ga ada, 
paling dari tamu sebelah 
mba asapnya yaaaa aku 
matiin. Soalnya owww 
ternyata dia terganggu 

Jika subjek merokok dan 
mendapat teguran, subjek 
langsung merespon untuk 
mematikan 

Locus of Control 
Eksternal  berupa 
teguran 

Tekanan sosial 

di ajakin ma angkatan-
angkatan atas ayo 
kongkow. Tapi ternyata 
mau nolak ya gimana 
waktu itu masih junior 
ntar kalo nolak juga aneh, 
ntar di kirai kemayu atau 
kemaki, akirnya ya udah 
mau. 

Pertama kali subjek 
merokok di kampus di 
ajakin dengan teman-
temannya 

Merasa lebih 
menyetujui norma 
peer group 

Penyesuaian diri 
terhadap lingkungan 

Keinginan untuk berhenti 
pasti ada, kalau nadzar ku 
sih kalau nikah udah ga. 
Soalnya kan ga lagi bawa 
nama baik satu keluarga 
tapi dua keluraga. Cuma 
kalau sebelum itu bisa 
berhenti its better lebih 
bagus lah 

Subjek memiliki nadzar 
jika telah menikah, subjek 
akan berhenti merokok 

Keinginan untuk 
berhenti 
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3. Tabel Horisonalisasi Subjek Ketiga 

Nama   : Nn 

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2012; 17 Februari 2012; 20 Februari 

2012 

Waktu wawancara : 18.00-19.15; 20.10-21.45 dan 17.00-18.10 WIB. 

Tempat Wawancara : Food court dan kampus 

 
Tabel 4.3 Horisonalisasi Subjek 3 

UCAPAN SUBJEK CODING MAKNA 
PSIKOLOGIS

dulu pertama kali sih cuma 
apa yaaa... bisa di bilang 
cuma buat gaya gaya an, 
pertama di ajarin justru 
iseng aja, eh enak ga sih 
enak ga sih, nyoba nyoba 
wae. Sebenernya nyoba 
nyoba wae, ga kecanduan 
sih sampai satu tahun 
pertama, sampai 
sekarangpun ga 
kecanduan. Setahun 
pertama masih yang kadang 
sehari ngerokok cuma pas 
kumpul ma anak-anak.  

Pertama kali subjek 
merokok hanya untuk 
bergaya 

Merokok untuk 
bergaya  

ga, keluarga ku ga tau. Orang 
tua dan kakak ku ga tau 

Keluarga subjek tidak 
mengetahui bahwa subjek 
adalah perokok 

Defens mechanism-
denail 

biasanya kalau dampak 
lebih ke kayak bikin tugas 
ngrokok thu ga ngantuk. 
Kalau ngrokok mbek kopi 
biasane ga ngantuk, kalau 
biasa sih kalau pas ngumpul 
sama anak-anak sih ga 
kerasa.Kalau pas malam 
kalau bikin tugas itu baru 
kerasa jadi ga ngantuk jadi 
lebih semangat kadang ada 
ide-ide juga 

Subjek merasa dampak 
setelah merokok menjadi 
lebih semangat dan 
memunculkan inspirasi 
 

Menambah semangat 
dan muncul inspirasi 
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sebenernya sih ga ada yang 
special enak banget, cuma 
kadang udah kayak jadi 
kayak kita nafas jadi ga 
kerasa apa-apa tapi butuh 

Subjek merasa butuh 
walaupun tidak ada yang 
special 

Addiction  

sebenernya sih kalau aku 
pribadi ga masalah gitu lho 
eeeee.... mmmm apa ya 
kadang kan cewek dapat 
citra buruk tentang 
ngerokok. Sebenernya kan 
ga ada sangkut pautnya 
gitu lho. ..., itu kan hak 
orang mau ngerokok mau 
ga itu hak dia terserah dia 
dong selama kita ga 
ngeganggu orang misal 
ngerokoknya lagi di bus udah 
sesek gitu..  

Subjek mempersepsikan 
bahwa masyarakat akan 
memandang negatif 
terhadap perempuan yang 
merokok 

Harapan masyarakat 
 

mmm... he em di tanemin. 
Eeeee.... tapi balik lagi ke 
aku, aku orangnya tipenya 
1 ingin tau,  2 penasaran 
ku tinggi terus 3 aku thu 
bukan anak penurut yang 
dilarang ingin tahu. Jadi 
kalau dilarang aku malah 
pengen tahu gitu. Kenapa 
sih kok itu dilarang, jadi 
aku ingin ngerasain dulu 
kalau udah ini, kalau ga 
baik buat aku ya aku 
berhenti. 

Subjek di tanamkan norma 
 
 

Merasa ada 
pembatasan 
 
 

kadang sih kalau 
kebanyakan ya batuk 
kalau malem pasti batuk 
jadi kalau ngerokok 
kebanyakan pas bobok 
pasti kebangun karena 
batuk 
 
 
 
 

Subjek merasakan dampak 
merokok pada kesehatan 
yaitu batuk 

Tahu efek negatif 
pada fisik 
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kalau aku sih lebih sering 
minta pendapat orang, ya 
ga semua tapi seringnya 
minta pendapat orang. 

Subjek tidak dapat 
mengambil keputusan 
senidri, dia lebih sering 
meminta bantuan orang 
lain 
 

Locus of Control 
Eksternal 

kalo ngerjain tugas itu 
kayak ini banget perlu 
banget. Tapi nik gi 
ngumpul ma temen-temen 
ngerokok itu thu ya kayak 
ga sadar gitu lho, kayak 
kebiasaan aja ngumpul 
ramai-ramai terus 
ngerokok  

Subjek merokok untuk 
menghilangkan stres saat 
menyelesaikan tugas. 

Adiktif  
 

Manfaat merokok 

iya sih.. pikiran polusi 
udara, kadang apa ya ga 
kerasa gitu lho kadang kalau 
pas lagi pengen ya pengen.. 
banget ya susah di tahan 

Subjek merasa bahwa 
merokok menimbulkan 
polusi udara 

Dampak merokok 

aku thu orangnya nyolot.  
kayaknya kalau ada orang 
yang ga aku kenal terus 
negur gitu aku malah 
nagajak berantem. jadi aku 
kayak ngatain loh kowe 
sopo...he eh aku nik 
ngerasa ga kenal sama 
orang itu 
 
 

Jika subjek di tegur, 
subjek akan marah 

Menolak pembatasan 
perilaku 

ga setuju lah, menurut ku 
itu kan hak perorangan. 
Lagian sekarang gini kalo 
ada fatwa merokok haram 
kayak gitu terus itu juga 
ngebunuh pekerjaan orang 
kan 

Subjek tidak setuju dengan 
fatwa merokok 

Locus of Control 
Internal 

di ajakin, di ajakin sama 
temen-temen, yuk ke 
belakang ke tangga 

Pertama kali subjek 
merokok di kampus yaitu 
di ajakin dnegan teman-

Merasa lebih 
menyetujui norma 
peer group 
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belakang cerita-cerita, 
ngerokok udah gitu aja 

temannya 

kalo aku sih cuek-cuek aja, 
aku sih ga pernah terlalu 
apa ya merhatiin omongan 
orang lah terserah aja gitu 
lho orang mau ngomong 
apa. Selama aku ga di 
rugiin ya gak papa, serah 
orang mau ngomong apa 

Subjek termasuk orang 
yang cuek dengan 
omongan orang 
disekitarnya 

Locus of Control 
Internal 

ya kalo aku sih PD aja sih 
mba. Lha ngapain ga PD 
wong ya aku ngrasa ga 
kekurangan oq, kalo sama 
orang lain yang sok-sokan 
gmna ma aku ya aku cuek-
cuek aja lagian toh aku 
juga ga minta makan ma 
mereka. 

Subjek orang yang 
Percaya Diri 

Locus of Control 
Internal 

mungkin kalo aku belum 
dapat kerja aq bakal 
berhenti tapi ketika aq 
udah dapat kerja menurut 
aq hidup ini hidup ku jadi 
pilihan semua ada di aku  

Subjek akan berhenti 
merokok apabila belum 
mendapat pekerjaan  

Kebebasan memilih 
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LAMPIRAN B 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #1 HARI PERTAMA 

 

Tanggal : 5 Desember 2011 

Pukul  : 15.30 – 17.15 WIB 

Tempat : Kampus 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

S: Nama saya Dn kegiatanya kuliah sambil kerja 

P: kerja di mana? 

S: Kerja freelance gitu sih di pemasaran perumahan 

P: anak keberapa?  

S: Anak ke 3 dari 5 bersaudara, perempuan sendiri 

P: sehari biasanya ngerokok berapa batang? 

S: Mmm berapa ya.. mmm... mungkin sekitar 5-7 batang 

P:  kapan mulai ngerokok? 

S:  saya mulai ngrokok udah dari kelas dua SMP 

P:  dulu kok bisa ngrokok gimana? 

S:  eee... awalnya cuma penasaran aja karena saudara saya semua cowok 

dan eee dan waktu itu kakak saya yang paling tua telah mulai 

merokok. Eeee…. lingkungan saya kebanyakan laki- laki, jadi 



cxxvii 

berawalnya ya cuma penasaran aja kayak gimana rasanya terus coba-

coba sendiri tanpa ada yang ngajarin. Terus lama-lama jadi kebiasan 

terus jadi habit 

P: kalau ngrokok biasanya kapan aja? 

S: kalau ngrokok mmm... pagi, biasanya kalau bangun tidur eee.. ngrokok 

dulu sambil ngopi kadang, terus biasanya habis makan ngrokok dan kalau 

lagi minum 

P: biasanya kalau ngrokok di mana aja? 

S: mmmm.... ngrokok saya biasanya di kampus trus di tempat 

makan,mmm.... tapi ga pernah di rumah mmmm..kadang di rumah sih tapi 

di dalam kamar 

P:  keluarga tau ga? 

S:  ga tau, hanya kakak saya, saudara-saudara saya maksud e kakak-

kakak dan adik-adik saya tau tapi orang tua saya ga tau 

P: terus gimana itu? 

S: ya gakpapa, kakak saya ga pernah nglarang  apa gimana, jadi saya ngrokok 

juga mereka biasa aja. Tapi kalau di rumah gak ada orang tua ya ngrokok 

dirumah bareng-bareng 

P: kalo ngrokok di kamar ga ketauan gitu? 

S:  kan jendelanya di buka 

P:  memang kalau ngrokok gitu perasaannya gimana sih? 

S:  eee... sebenernya kalau kayak gitu kan tergantung setiap orangnya. Kalau 

aku sendiri, emmm.. apa ya misal kalau habis makan beda-beda gitu lho, 

kalau misal habis makan ngrokok itu rasanya lebih puas, terus kalau 

misalkan habis ngerjain tugas gitu, kalo aku bilang sedikit bisa bikin rileks 

gitu lho. Kalo misalkan lagi stres itu biasanya saya ngrokok soalnya 

kadang bisa jadi ya itu rileks, ga tau itu sugesti apa gimana tapi efeknya 

buat saya sich kaya gt jadi rileks aja 

P:  lha kalo yang pagi itu? 

S:  kalo yang pagi mungkin lebih kaya habit kali ya, soalnya kan kalo 

pagi saya kan kaya ketagihan kopi 
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P:  rutin ya minum kopi? 

S:  wahh.. saya sehari bisa sampai 5 gelas, jadi apa ya kaya pelengkap aja gitu 

lho. Tapi kalo the rest kayak habis makan terus habis itu kayak yang lain-

lain nya kayak nya lebih ke habbit, rileks aja 

P:  jadi efeknya setelah ngrokok itu ya? 

P:  mmmm .... habis ngerokok gitu ngerasa jadi lebih enakan ga? 

S: mmmm ya jelas, kalau itu he eh banget. Yo misalkan bingung atau 

gimana misal lagi banyak kerjaan, saya kayak apa ya berhenti 

sebentar pamit buat ngerokok itu jadi lebih tenang jadi bisa ngerjain 

apa-apa  

P:  kalau ngerokok secara ekonomis di perhitungkan ga? 

S:  ya sbenarnya di perhitungkan tapi kadang kalau saya sama eeee... apa 

namanya kalau lagi ada duit ya belinya satu pack. Sebenernya ya 

agak ini rokok saya kan malbor sepacknya Rp.11000, 10 sampai 

11000. Sebnrnya kalau buat kantong mahasiswa ya agak boros, tapi 

kadang saya ngakalinya sama teman saya  Pt Pt Rp.5000 – Rp.5000 

beli rokok 1 pack nanti di bagi-bagi, di akalin aja  

P:  penialian kamu tentang perempuan ngrokok gimana? 

S:  kalau saya sendiri mungkin karena saya sendiri ngrokok ya jadinya 

kalau saya lihat cewek-cewek ngrokok ya biasa aja, kecuali kalo apa 

ya kan kelihatan orang yang ngerokok karena dia sering ngerokok 

sama orang yang ngrokok karena dia ingin di lihat wah gitu kan beda 

jadi kalau misalkan saya ya biasa aja sih cewek ngrokok 

P:  kalau dulu sebelum mba Dn ngrokok gitu, mandang perempuan ngrokok 

gimana? 

S:  ya mungin saya mulai ngrokok kelas 2 SMP eee... waktu itu kan saya 

masih kecil jadi ya sebelum saya ngrokok lihat cewek ngrokok ya syok. 

Maksudnya dulu kan tante saya ada yang ngerokok, itu ya apa ya ya apa ya 

ya pertamanya syok lah tapi lama-lama karena lingkungan saya juga 

teman-teman kakak saya, tante saya, beberapa ada yang ngrokok jadi 

lama-lama terbiasa setelah itu di tambah saya ngrokok jadi tambah biasa 
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P: nyaman ga ngrokok di kampus? 

S:  kalau saya sih nyaman-nyaman aja, karena selama ini iya ding, he eh he eh 

nyaman dulu sih biasanya saya kalau ngrokok saya di cafetaria. eee terus 

apa ya karena itu kan memang apa ya bener-bener tempat nongkrong gitu 

lho, jadi santai-santai aja. Cuma agak ga nyaman kalau ngrokok misalkan 

di depan gedung fakultas soalnya kan benar-bener public place gitu lho, 

apa ya lagian suasananya kan beda tho cafe sama... jadi kl di cafe santai-

santai wae 

P:  kalau hubungan sama orang tua, saudara atau pacar? 

S: Maksudnya? 

P:  hubungan mba Dn sama keluarga gitu 

S:  apa ya kalo sama pacar saya ya biasa aja dia ga keberatan atau gimana 

kalau saya ngrokok karena saya udah ngrokok sebelum ketemu dia. Kalau 

dari sudara-saudara saya mereka juga ga keberatan. Kakak-kakak saya ga 

keberatn cuma kadang-kadang adik saya aja agak suka protes tapi kalau 

orang tua kan ga tau 

P: Tapi komunikasinya? 

S:  iya komunikasinya lancar 

P:  pernah ga waktu ngrokok gitu dapat teguran gt? 

S:  sampai sekarang sih belum pernah. Semoga aja ga akan pernah  

P:  pernah ga pertama kali ngrokok di tempat umum gt ngerasa malu? 

S: kalau dulu pertama kali apa ya bukan malu tapi kaya sungkan gitu 

lho. Sungkan sama sekitarnya apa lagi dengan pandangan 

masyarakat sing ngelihat cewek ngrokok masih sing apa ya? Kesan e 

apa ya kayak cewek nakal, dulu pas pertama-pertama saya ngerokok 

di tempat umum sempat pikiran kayak gitu depan orang-orang 

gimana gitu. Tapi lama-lama saya pikir ya apa ya itu hak saya gitu 

lho. Selama saya tidak merokok di daerah yang tidak boleh ngerokok 

saya kira ga masalah itu hak saya 

P:  cukup optimis ga mba jalani hidup ini? 
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S:  saya,,, saya orangnya cukup optimis saya orangnya.. slama ini saya 

optimis-optimis aja ga pernah merasa yang gimana, saya orangnya santai. 

Ga pernah mikir yang terlalu ribet atau gimana  

P:  kalau ada masalah ambil keputusan sendiri atu gimana? 

S: kalau saya selama ini eeee.... hampir selalu ambil keputusan sendiri saya 

apa ya.. aku orangnya jarang sih minta tolong sama orang lain, maksudnya 

kalo selama aku bisa handle sendiri ga sampe kepepet banget saya hampir 

ga pernah minta tolong 

P: gimana tadi?  

S: tadi apa ya? 

P: ambil keputusan 

S:  oya he eh. Itu kalo ga kepepet banget ga pernah minta tolong orang lain. 

Tapi ya selama ini masalah-masalah saya hampir semua saya nyelesaikan 

sendiri saya mengambil keputusan sendiri 

P:  kalau bakat yang dimiliki apa? 

S:  wuahhh... iki.. bakat opo ya bakat opo ya???? Mungkin saya bakat bicara 

di muka umum. Apa ya kata temen-temen saya, saya sih bakat menulis 

saya sering nulis, kebetulan saya kan insomnia jadi kalau malam saya ga 

tidur nulis apa aja 

P:  sambil ngerokok? 

S:  kadang ngerokok kadang ga, tapi yang jelas harus ada kopi 

P:  prestasi apa aja yg telah di capai selama ini? 

S:  prestasi? Apa ya? Eeee... yang jelas setelah saya masuk kuliah saya tidak 

pernah berprestasi kalau dulu SMA saya suka ikut-ikut lomba 

P:  kalau di kampus selain kuliah gitu kegiatannya apa? 

S:  mmm... saya suka ikut panitia-panitia gitu sih, selain ini selain kuliah. 

Bahkan saat saya cuti pun saya tetep ikut panitia 

P:  kalau organisasi? 

S:  owww.. kalau organisasinya saya kayak senat gitu saya ga ikut, karena 

terlalu menyita waktu harus rapat seminggu sekali gitu saya ga bisa kalau 

panitia lepas saya masih bisa ikut 
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P:  ngerasa percaya diri ga sama keadaan sekarang? 

S: mmmmm...sampai sekarang sih saya percaya diri bngt 

P:  kalau keadaan sekarang udah sesuai harapan belum? 

S: mmmm.. kalau itu belum kalau keadaan sekarang apa ya.. maksud e saya 

masih kuliah masih banyak yang perlu saya kejar gitu lho. Ya belum 

sesuai dengan yang saya harapkan 

P:  banyak? 

S:  iya jelas bnyak sekali 

P:  kalau buat ke depan? 

S:  simpel sih saya kerja cari uang sendiri menghidupi diri saya sendri ga 

tergantung lagi sama orang lain maksud e ga tergantung lagi sama orang 

tua saya. Hidup saya simpel karena apa ya mandiri lah kalo bisa ga tinggal 

dirumahnya orang tua saya lagi  

P:  ada ga keinginan untuk berhenti merokok? 

S:  sampai detik ini sih belum ada. 

P: kalau berkeluarga juga masih merokok? 

S: ya kecuali itu sih, saya sempat mikir eee... mungkin yang bisa buat 

saya berhenti ngerokok kl saya hamil.karena kan saya ga mungkin 

dengan keadaan hamil saya ngerokok kan kasihan anaknya. Itu aja 

sih tapi kalo misalkan kalau dalam konteks saya nikah tapi kalo 

belum hamil saya belum berhenti 

P:  kalau lagi ngrokok terus ada yang merasa keganggu dan di suruh matikan 

gmn? 

S:  kalo dengan alasan yang jelas saya sih ga masalh selama ini saya kalo 

misalkan merokok saya selalu tanya dengan orang yang satu meja 

dengan saya mereka keberatan ga kalau saya merokok. He eh 

biasanya saya taya dulu. Kecuali kalo misalkan saya sama teman-

teman saya gitu ya ga minta ijin, karena kebanyakan mereka kan 

merokok tapi misalkan kalau satu meja kan di kampus saya kan 

mejanya agak besar, jadi bisa untuk beberapa kelompok. Biasanya 

saya tanya dulu. Ya maksude keberatan ga kalau saya ngrokok gitu. 
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Apa lagi kalo misalkan di kapus kan suka ada bule-bule gitu nanya 

dulu gitu keberatan ga kalau saya ngrokok, tapi kalo misalkan 

mereka eee... saya nyalain rokok mereka kelihatan ga suka 

mendingan saya yang pergi saya yang pindah meja karena apa ya... 

saya yang butuh meja butuh tempat 

P:  pernah ga mikir kalai merokok menyebabkan polusi udara? 

S: ya pernah sih mba, saya mikirnya gini, sebenaranya agak ga masuk 

akal janne. Eeeeeee... sebenrnya... apa ya saya suka sama alam apa 

lagi sekarang apa thu, go green go green apa lah itu saya pikir, aku 

tetep ngrokok tapi aku nglakuin hal lain yang bisa aku kontribusikan 

buat yang lain,ok lah mungkin aku buat polusi udara tapi paling ga 

aku ga naik kendaraan umum kemana-kemana aku jalan kaki 

kemana-mana aku rasa apa ya... eeeee.... jadi setimpal gitu lho aku 

ngrokok tapi ada kontribusi lainnya 

P: kalau misal orang tua tau gimana? 

S:  eee... saya rasa kalu nanti ortu tau mungkin mereka awalnya akan kayak 

marah, karena saya kan anak cewek satu-satunya. Tapi setelah itu mungkin 

mereka lebih apa ya terserah saya gitu lho karena saya telah besar dan 

karean saya bisa pilih mana yang terbaik buat saya mana yang membuat 

saya nyaman gitu lho ya ini bukan terbaik buat saya sih rokok karena 

rokok kan mematikan 

P:  kalau misal di suruh berhenti 

S:  eee.. mungin ga bisa, karena saya apa ya saya buka tipe orang yang 

selama ini orang tua saya setiap ingin saya bersikap gimana ga 

pernah berhasil mba 

P:  terus manut e mbek sopo jal? 

S:  saya manut sama diri saya sendiri 

P:  selama ini di ajarkan norma-norma dari keluarga ga? 

S:  nik itu jelas ngajarin misal cewek harus bersikap seperti apa, sampai 

sekarang pun mereka masih sering kayak misal anak cewek kok 

pulang malam gitu masih sampai sekarang. Tapi apa ya, saya selama 
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ini coba ngasih pengertian pelan-pelan, kayak misalkan lama-lama 

mereka juga asalkan dengan alasan yang tepat jelas pergi sama siapa 

kemana tapi ya itu butuh waktu yang lama sih untuk meyakinkan 

P:  tadi ngrokoknya di mana aja? 

S:  di rumah temen, kalau di luar kota ya di mana-mana 

P:  kalau efek kesehatan? 

S:  kalau aku ngefek banget, maksud e efek buruk e ki kerasa bngt apa 

ya saya sering sesek, udah ngerasa sesek terus habis itu apa namanya 

kalau misalkan bernafas biasa gitu udah kedengeran berat ambil 

nafas nya udah sesak terus ga bisa olah raga selama dulu eee... apa ya 

P:  seneng olah raga? 

S:  sebnrnya saya seneng olahraga eee... lari tapi udah ga sekuat dulu gitu lho 

misal dulu lari bisa berapa jam sekarang udah ga bisa lagi itu ngefek 

banget sih kadang juga kerasa banget sih di badan tapi ya ga bisa berhenti  

P: takut ga kalo ketahuan? 

S:  selama ini saya sih berusaha apa ya, pernah sih beberap kali saya dulu 

waktu kakak saya belum tau saya ngrokok misal ada temen kakak saya 

gitu ya sebenernya panik ntar kalau di bilngin ke kakak saya gimana, tapi 

apa ya saya bisa mengcovernya biasa aja, jadi kalau saya kelihatan panik 

orang itu akan berpikiran untuk ngomomg ke orang rumah tapi kalau saya 

biasa aja mungkin mereka ga merhatiin kalo saya lagi ngerokok 

P:  kalau tetangga gimana? 

S:  kayaknya tetangga depan saya tau soalnya dia kan anak kuliah juga kadang 

ketemu di rindang tapi ya kadang kalo rangtua saya ga di rumah saya 

ngrokok di depan rumah saya teman saya ga masalah sih soalnya tempat 

saya di lingkungn baru, baru 2 tahun pindah di situ jadi belum terlalu kenal 

sama sekitar. Lagian perumahan ,perumahan kan sama tetannga ga kenal 

saya kira ga masalah 

P:  ok mungkin itu dulu ya 

S:  ok 

P: makasih 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #1 HARI KEDUA 

 

Tanggal : 27 Desember 2011 

Pukul  : 16.00 – 17.30 WIB 

Tempat : Food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P:  apa kabar? 

S:  always baik dong. 

P:  OK. mau nglanjutin wawancara yang kemarin itu 

S:  OK.. OK… 

P:  ngerokoknya masih ga ini? 

S: mmm masih. Always selalu 

P: hari ini telah berapa batang? 

S:  hari ini? Mmm… baru sedikit lho.. baru 1 batang 

P:  ada perubahan ga setelah menjadi perokok, dari hubunga keluarga, dan 

hubungan sosial 

S:  kalau dari hubungan sosial sih eeee... apa ya? Ga jelas itu emang pola 

nya di masyarakat seperti itu atau eeeeeeee... gimana aku ga ngerti 

tapi yang jelas setelah aku ngrokok apa ya eeee... temen ku lebih 

banyak karena mmm... apa ya karena aku kan tomboi terus temen-

temen ku, aku lebih nyaman bergaul sama cowok dan apa ya, jadi 

lebih semakin confrim sama mereka, karena dari aku ke mereka dan 

merekanya ke aku juga lebih santai karena kebanyakan temen-
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temenku juga ngerokok gimana ya mereka lebih nyaman berteman 

sama saya.  

P:  kalau dari segi pendidikan, kuliah ada perubahan ga? 

S:  mmmm.. kalo dari itu ga banyak banget sih ya efeknya kecuali kalau 

ngerjain tugas yang jelas saya jadi lebih konsen dan nilai saya jadi lebih 

bagus lho  

P: kalau ada masalah mampu menghadapi ga? 

S: hidup saya penuh masalah mbak jadi apa ya... kalau masalah kan mesti ada 

jadi nik menurut ku kan ga da cara lain selain di hadapi. Jadi kalau 

misalkan mau atau ga ya mau ga mau harus mau 

P:  semua masalah terselesaikan? 

S:  so far sih terselesaikan  

P:  nik responmu ke lingkungan piye? 

S:  yo nik aku kadang kalo ada orang yang ga seneng ya aku orangnya cuek 

sebenernya, tapi kadang ya kalo misalkan kaya di tempat umum gitu ya 

kadang saya menghormati mereka kalo mereka yang ga nyaman, saya 

yang minggir soalnya kan kelihatan dari mukanya saya yang minggir saya 

yang keluar dulu atau gimana tapi selama ini ada ga ya... ada sih di tempat-

tempat yang kelihatan agak resmi biasanya saya yang keluar  

P:  Mbak Dn termasuk orang yang dapat mengendalikan diri sendiri apa ga? 

S: Saya bisa mengendalikan diri sendiri kok, ya klo saya suka ya tak 

lakuin kalo ga suka ya ga tak lakuin n aku orangnya ga suka dipaksa-

paksa sih. 

P:  lha mba Dn kalau buang puntung rokoknya di mana? 

S:  kalau saya? Kalau saya ya di asbak tapi kalo mislkan ga ada saya 

nyari tempat sampah, kalau saya ga ada terpaksa ya buang 

sembarangan 

P: menurut mba Dn tentang mahasiswi ngerokok di kampus gimana? 

S:  ga masalah sih kalo aku bilang menurut aku sendiri ni ya, karena udah jadi 

hal umum tho soale ya biasa apa lagi Indonesia tingkat perokoknya tinggi 

jadi biasa deh  
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P:  ceritanya ngerokok pertama di kampus gimana? 

S: eeee... mungin tingkat PD saya tinggi jadi biasa aja. 

P: jadi langsung aja? 

S:  dulu pertama kali ngerokok di kampus sih ya pertengahan tahun 

pertama kuliah. Biasanya sama temen-temen tapi kalo dulu pertama-

pertama sama temen-temen. tapi semakin kesini sendirian saya ga 

masalah.  

P:  kalau tentang fatwa merokok ? 

S:  ga masuk akal juga sih kalo aku bilang. Soalnya kan merokok hak 

asasi semua orang jadi kita bebas memilih. Peringatan pemerintah 

kan juga udah banyak ngerokok itu menyebabkan apa-apa di iklan-

iklan juga ada jadi kalo misalkan orang mau merokok atau ga itu 

pilihannya sendiri-sendiri, jadi ya terserah 

P: oke mbak sepertinya itu dulu 

S: sipp..sippp 

P: terimakasih 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #1 HARI KETIGA 

 

Tanggal : 10 Januari 2012 

Pukul  : 17.45 – 19.00 WIB 

Tempat : food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

 

P:  apa kabar mba Dn? 

S: always baik mba retno 

P:  Mau nglanjutin wawancaranya yang kemarin 

P:  pernah ga dapat teguran pas ngerokok? 

S: eee.. selama ini ga pernah mendapat teguran 

P:  kalo misal kampus jadi bebas asap rokok setuju ga? 

S:  waduh tidak setuju, sangat tidak setuju, kalo gitu saya mau ngerokok 

di mana jal kan kasihan kami yang perokok-perokok aktif  

P:  Menurut kamu dampak perilaku merokok? 

S: mmm... Mungkin nganu aja kali ya ada beberapa orang yang mandang 

sedikit aneh maksud e cewek kok ngerokok pasti ada kan ya kan kita 

masih tinggal di Indonesia, Semarang apa lagi kota kecil ya mungkin 

belum terlalu terbiasa tapi aku lihat semakin kesini orang-orang semakin 

terbiasa ya orang-orang ngelihat cewek ngerokok tapi kalo dampak di 

dalam kampus nya sendiri sih eeeeeee.... masih ada beberapa orang yang 

masih ngelihat cewek kok ngrokok ya masih lihat dengan pandangan aneh. 

Tapi aku sendri ga begitu nanggepi sih kalo kayak gitu cuek aja 
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P:  kalau menurutmu masyarakat mandang kamu ngerokok di kampus 

gimana? 

S:  kalau menurut ku kampus jadi tempat ngerokok ga tepat juga ya. Kita 

datang ke kampus kan tujuannya belajar, ngerokok selingannya. Jadi 

pertamanya kan bukan ngerokoknya tapi kuliahnya jadi kalo aku bilang 

thu kayak apa ya ya kayak kita ke tempat makan, kita makan habis itu 

ngerokok kita ke kampus kan belajar habis itu ngerokok cuma tambahan 

aja  

P:  kalo dari keluarga tentang nilai-nilai merokok? 

S:  kan aku cewek sendiri kalo keluargaku ngelihat sodara-sodara ku yang 

cowok pada ngerokok eee.. biasa aja tapi kalo mereka lihat mereka kan ga 

tau kalo aku ngerokok, mereka kalo nglihat cewek lain misal lagi maen 

kemana terus ngelihat lagi ngerokok pandangan dari keluarga ku sendiri 

masih yang... eee... sama kayak masyarakt pada umumnya masih yang 

cewek kok ngerokok sih tempat umum lagi yang masih kayak gitu tapi 

saya ga terlalu ini sih tapi sodara saya banyak yang ngerokok jadi saya 

heran kenapa ortu ku mikir gitu  

P:  tapi pernah mbahas? 

S: eee... kalo sodara ga pernah karena kan kalo di keluarga ku kayak tante ku 

kan ngerokok ga pernah di bahas yang kenapa dia ngerokok atau gimana 

karena itu kan urusannya sendiri-sendiri tapi kalo misalkan kayak di 

keluarga ku sendiri kayak misalkan aku kan ngerokok kalo keluarga ku tau 

ya bakal di bahas habis-habisan 

P:  terus jelasin ga? 

S:  kalo saya ya bakal jelasin saya punya planning misal saya udah lulus 

kuliah bisa cari duit sendiri ya saya bakal ngomong saya ortu saya kalo 

saya ngerokok. Ya saya punya pemikiran ke depannya mau gitu karena 

cepat atau lambat ortu saya bakal tau gitu lho. Lha sepertinya sekarang 

mereka udah tau tapi mereka diem aja. 

P:  kok tau dari mana? 



cxxxix 

S:  lha kan saya bawa bungkus rokok kemana-kemana karena kan tas ku 

ransel sampingnya ada kantongnya yang kelihatan.aku taruh samping  

P: iya mba okee. Terima kasih 

S: ok. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #2 HARI PERTAMA 

 

Tanggal : 16 Januari 2012 

Pukul  : 14.00 – 15.30 WIB 

Tempat : Kampus 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P : Halooo.... 

S: Haloo juga mba... 

P: Asli sini apa kost? 

S : Asli jogja mba… 

P :  Tinggal sama siapa ? 

S: Disini cuma sama mamah, kakak dan papah di Jogya kerja 

P : Berapa bersaudara ? 

S: Anak ke 4 dari 4 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya. 

P : mau tanya, biasanya 1 hari ngerokok berapa batang? 

S : tergantung sich… kan udah dari SMP tho, tapi beranjaknya usia 

lebih jarang sih, eeee.... dulu kan jaman-jamannya ABG masih suka 

banget. Tp begitu tau rokok kayak-kayak gini sedikit ngurangin.... 1 

pack bisa buat seminggu. 

Dulu bisa 2-3 hari, sekarang ngurangin sich. Soale udah tau kerja tho 

nyari uang susah, kalo buat beli rokok mikir-mikir lagi. 

P : biasanya kapan aja? 
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S : kalo ngrokok pas sama temen-temen. Kalo di rumah ga pernah jelas. Terus 

kalo kayak gini kerja yang kira-kira berat kan sediaane rokok kan, biasane 

langsung ngebul terus. 

P : dulu kok bisa ngrokok gimana? 

S : mulainya dari kakak, jadi kakak anak yang ke 3 kan atas ku sendiri. 

Dia perokok berat dulu kan pernah makai, dia ga pengen aku ikut-

ikutan dia. Karena dari kecil aku thu udah kelihatan banget kalo ada 

apa-apa aku apa-apa ikut dia. Kakak ku yang pertama jarak e jauh, 

jadi nya aku deket aku yang atas itu, kakak 2 meninggal. Termasuk 

ngrokok juga gitu, sampai sekarang kalo aku sama dia paling nik 

liburan weekend kalo weekend pulang ke Jogja aku ma dia. Ngrokok-

ngrokok, Kongkow 

P : yang tau keluarga cuma kakak? Kalau orang tua tau gmn? 

S : mmm... orang tua, papah ku ga tau, kalo tau ga lucu banget. Yang tau 

sich mamah, jadi waktu akhir SMA, mau masuk kuliah aku punya 

kesalahan, urusannya sama cowok sich. Akhirnya aku jujur semua 

selama SMA aku ngapain aja termasuk ngrokok, terus tau nya 

berhenti kan janjinya berhenti. Memang berhenti, tapi cuma eeee 2 

bulanan. Habis itu masuk kuliah karena temen-temen nya ya temen-

temen ku sendiri,kayak yang angkatan-angkatan atas gitu kan aku 

deket, jadi biasanya aku sendiri untuk deket sama mereka ya bukan 

dengan cara itu sich, tapi karena sediaanya kayak gitu aku kepancing 

lagi sampai sekarang. 

P : biasanya ngrokok di mana aja? 

S : ngrokok eee.... yang jelas ga dirumah, Paling klo di kampus gitu di kafe, 

kan sama anak-anak sama temen-temen jadine ga canggung. Kalo ga 

biasane sih  pas ke jojga kan kaka ku ngekos, nik papah ku kerja kan aku 

tinggal sama kakak ku jadi santai aja. 

P : pernah ngrokok sendiri? 

S : ngrokok sendiri paling nik dulu pas mama ku pergi, tapi beranjak gede 

takut gitu loh, takut nik ketauan apa piye. 
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P : nik ngrokok gitu perasannya gimana? 

S : perasaane nik sekarang perasaane serak. Sebenernya Jujur aja sich.. 

kadang-kadang orang ngomong ngrokok bikin hati tenang tho? 

sebenrnya ga juga sich ga bikin tenang, malah hawane ih aku tambah 

penyakit nik paru-paru ku bolong piye. Tapi piye ya karena telah 

kebiasaan terus begitu ada kerjaan apa abot nik mbek ngrokok enak 

ki jadi cuma perasaan enak aja. Tapi kalo secara gamblang 

meringankan beban itu ga ada malah adanya perasannya bebannya 

bertambah, dengan bokeknya uang, tongpes juga. 

P : Kalo mandang cewek ngrokok gimana? 

S : Kalo cewek ngrokok sich ya, karena aku ngrokok kalo aku sante aja, 

cuma pandangan masyarakat kan masih buruk tho tentang cewek 

ngrokok gitu. 

P : Kamu nyikapinya gmn? 

S : Kalo aku sih cuek-cuek aja, tapi kadang aku lihat diri ku sendiri orang tua 

ku di pandang kayak apa nanti. Nik misal e aku ketauan kayak gini 

gimana? Aku paling nik ngrokok ya lihat-lihat  tempat e sik, takuknya ntar 

tau-tau meja sebelah ada tetangga ku apa piye gitu aku ga ngrokok, aku 

lihat-lihat sik orang e berbahaya apa ga. Misal e ga kenal aku ya aku cuek-

cuek aja. 

P : Hubungan sama orang tua gimana? 

S : Hubungan sama orang tua aku bisa di bilang paling deket di banding sama 

kakak-kakak ku. Kakak-kakak ku semua kuliah di luar semarang, cuma 

aku tok yang kuliah di semarang jadi deket banget. Lagian aku kan cewek 

sendiri tapi ya ga di manja juga gitu lho jadi kalo di bilang deket sich ya 

deket. Nyaman lah kadang-kadang juga orang tua ku lebih sering ceritanya 

ke aku di banding sama kakak-kakak ku. 

P: Dalam keluarga di tanamkan norma-norma ga?  

S : Kalo norma-norma masyarakat sich pasti. Kan dari kecil juga, nik 

missal e di ajak namu harus gini, ya paling seperti itu. Sampai 

sekarang sih masih kayak gitu. Jadi karena aku anak terkahir aku 
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kan agak-agak childist, thu paling ya langsung di kasih tau juga kamu 

nik mbok kayak gini kalo pas situasinya kayak gini kamu nyikpinya 

jangan kayak gitu coba kalo kamu di posisinya lha kalo kamu di gitu 

kan juga ga suka tho? Jadi kamu jangan gitu. 

P : Pernah ngalamin di tegur waktu ngerokok ga? 

S: kalo teguran dari yang berwenang maksudnya  kaya satpam sih ga 

ada, paling dari tamu sebelah mba asapnya yaaaa aku matiin. Soalnya 

owww.. trnyata dia terganggu. Kadang-kadang ya sebel juga kadang-

kadang pas aku males ngrokok pengen stop dulu kan kadang-kadang 

kayak gitu sepet tau-tau ada yang ngrokok di sebelah gitu ya aku juga 

ga ngomong apa-apa soale itu hak dia ya paling aku ga lama di situ ya 

terus aku cabut. 

P: pernah ga ngerasa malu ngerokok di kampus? 

S: mmmm.. malu ya? Ni mungkin berkaitan sama tadi aku ngomong 

jadi pandangan ku sama cewek ngrokok, karena aku cuek-cuek aja 

kalo cewek ngrokok ya ga ngrasa malu juga, mungkin malunya ga 

ada yang lebih ada thu perasaaan takut kalau misalkan ada yang 

kenal aku ga ya. Kalo malu ga gitu. Soale toh rokok juga dijual untuk 

dirokok  

P: ada ga perubahan stelah menjadi perokok? Hubungan sosial, keluarga  

S: dari hubungan keluarga dulu ya? Kalo keluarga ga ada, Cuma paling apa 

ya, kadang-kadang kan mamah ku tau kalo dulu aku ngrokok, kadang-

kadang kalau ada iklan di TV gitu rokok menyebabkan bla bla bla itu 

kayak di sindir tapi sindirane implisit gitu lho. Misal e ya ampun rokok thu 

kan buruk napa masih tetep di jual kan ya bikin anak-anak, termasuk anak-

anak ku, nah mungkin dia ga nyebut kakak ku atau aku, cuma ngomong 

anak-anak ku. Trus ada satu kejadian lagi thu kan kamar ku artistik banget 

termasuk ada poster gede dengan tulisan rokok menyebabkan bla bla bla. 

Nah suatu hari thu papah ku nonton, papah ku langsung nyeletuknya gni: 

dek, kamu masih punya ga poster ky gni aku mau satu buat d pasang d kos 

an biar mas mu berhenti ngrokok. Trs mamah ku ngomong lha kuwi wae 
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nde e nempel kuwi ben nde e kuwi yo tobat. Cm papah ku diem mungkin 

ga dngr, aku cm blng he eh,,, ok... baikalah... ya paling sindiran gitu tp 

kalo d kampus sendiri aku kalo negatif ga ada, malah yang aku dapet 

kayak positif, dulu banget aku ga deket sama anak-anak fakultas, aku 

kecenderungan kalo masuk di tingkat yang baru gitu mesti takut gitu lho. 

Nah... terus aku ga tau gimana awalnya aku ga tau pokoke d ajakin 

nongkrong trs d sindir gitu lho, nah kowe ngudutan tho habis itu ketauan 

tapi malah bukannya di jauhin tapi malah deket jadi erat. Aku ga tau rokok 

jadi salah satu pemicu kedekatan atau gimana aku juga ga ngerti, cuman 

kadang-kadang sekarang kalo ada rokok atau ga ya ga masalah nongkrong 

ya nongkrong aja. 

P: cukup optimis ga jalani hidup? 

S: optimis bngitu, kalo ga optimis ngapain nglanjutin kuliah, optimis bangitu 

lah 

P: kalo ada masalah ngatasin sendiri atau minta bantuan? 

S: mmm. Kalo selama ini sih eeee... mungkin masalah yang aku hadapain ga 

terlalu piye ya.. ga terlalu berat-berat banget. Cuma kalo misalkan malah 

ku sih masalah kuliah aja ga bisa nyelesain kerjaanlah atau gimana pusing 

sendiri terus bingung kadang-kadang ada masalah kelurga gitu ya aku 

prioritas kan dulu, kuliah ku dulu atau aku harus ikut-ikutan mnyelesaikan 

keluarga, kalo keluarga kan ga perlu kan ada kakak-kakak ku  yang lebih 

dewasa apa lagi selisihnya sama aku kan jauh banget jadi mereka bisa, jadi 

aku fokus aja ke kuliah ku, jadi aku putuskan sendiri 

P : Bisa ambil keputusan sendiri ga? 

S : Yaaa kalau sih jarang minta pendapat orang lain sih, saya lebih suka 

mengambil keputusan sendiri dari pada ngelibatin orang lain. 

P: kegiatan selain kuliah apa aja? 

S: kamaren selain kuliah aku ikut senat mahasiswa sama parttime kayak di 

distro mmm... ikut organisasi yang di gereja juga. Cuma karena masuk di 

senat itu jadi semuanya agak aku nomor duakan. Jadi aku kuliah sama 
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senat itu tok, Cuma karena senat ini udah mau selesain ini ya aku fokus 

kuliah tok 

P:  kalo bakat yang dimiliki apa? 

S:  nah ini.. bingung kalo nanyak kayak gini. Bakat. Eeee.... ni yang pernah 

aku tanyain juga ke kakak ku bakat ku apa, eeee... kalau kata... ni katanya 

ya kata orang-orang sih,, ni sebenranya bukan di senatnya sih, jadi partner 

nya senat aku ketuanya partner nya senat namanya BPMF jadi kayak 

badan perwakilan gitu. Kebetulan aku ketuanya, ya... katanya sih aku 

mimpinnya enak, ya ga tau sih kalau bakat pemimpin emang drai mamah 

ku, papah ku, kakak ku, mereka apa ya adalah lah.. kalau kata orang wis 

turunan e bapak e pemimpin ngko anak e yo ngikut ngono lho. Cuma aku 

ngrasa sendriri  masih bnyk yng kurang. Kalo bakat-bakat yang kayak 

skill-skill gitu aku malah ga dapt gitu lho, kalau kakak ku dapat skill musik 

aku ga, papah ku pinter gambar, kakak ku lumayan aku emmm piye ya 

ambigu juga gambarnya apa. Mungkin kalo d kakak ku ga punya, aku 

punya biasanya ini lho kayak pernak pernik,bikin apa, jahit-jahit, masak-

masak, mungkin bakat ibu rumah tangga 

P:  kalo sekarang PD ga? 

S:  ya kalau menjalni hidup ini sih ya percaya diri Cuma ya kadang-kadang 

ada ngerasa  nah itu td karna aku ga tau bakat ku apa kan? Jadi kadang-

kadang bingung, ni aku besok2  mau jadi apa ni aja kul masih butuh waktu 

dua tahun lagi, kul bakalan jadi 5 tahun gitu ya apa aku bisa dapat kerjaan, 

ketakutan-ketakutan kayak gitu. Cm aku percaya aja pasti apapun 

pekerjaan nantinya itu kalo aku bisa pasti aku bisa mengerjakan gitu lho. 

Smpai sekarang yang aku emban itu, moto ku itu. Jadi kalo aku 

menargetkan sesuatu tapi aku ga dapet sedangkan orang lain yang dapat 

aku mendaptkan jobdis yang lain aku lakukan itu selama ini aku jadi ketua 

BPMF itu ya motto itu bisa aku pk untuk mimpin anak2 ku dan segala 

macam kerja sama sama orang ya mungin bakat mereka lebih bnyak dari 

aku ya mungkin aku tau Tuhanpun ngasih kemampuan tidak beda dan aku 

percaya itu bagus untuk aku ke depannya 
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P:  kehidupan sekarang udah sesuai lon sama harapan mu? 

S: mmmmm.mmmm kehidupan sekarang ya? Kalau aku sih ga muluk-muluk 

bngitu maksud e impian pasti ada kan, pngn apa, apa gitu. Dulu cita-cita 

ku waktu SMA aku pngn.. mmm.. SMP ding makaloum kan ABG aku 

pngn kuliah bawaanya mobil ternyata aku Cuma bisa bw motor, ya udah 

berarti yaa Tuhan Cuma nagih aku ngasih ijin aku untuk memang 

punyanya motor, jadi ya aku harus ngrawat motor ku dengan baik mungik 

suatu saat nanti aku bisa pakai mobil dengan jertih payah ku sendiri jadi 

kalo kehidupan ku sekarang asik2 aja gitu hub ku sama ortu, kakak-kakak 

ku, keluarga besar juga apa ya bagi ku itu bagus gitu lho aku pun masih 

belajar juga gimana cara komunikasi sama mereka kalau materi aku ga 

terlalu mempermasalhkan yang penting masih ada tempat untuk tidur sama 

ortu juga masih ada masih bisa biayain bagi ku itu lebih dari cukup, karena 

apa yang aku punya bisa buat bntu orang lain gitu lho 

P: td kan bilang kalo gi ngrokok ketemu orang yang di kenal jadi takut, terus 

gmn? 

S:  langsung aku matiin, mendingan aku matiin dari pada ntar ya ga enak juga 

gitu lho. Ya Cuma kadang-kadang orang itu langsung nyapa aku gitu lho 

pokonya lagsung aku jatuhin aja matiin, orangnya lagsung nyapa pernah 

ngajak salaman ya aku salamin, sempat pernah d tanya kok baunya rokok 

ya ngeles aja ya tadi temen-temen ini pada ngrokok padahal yang ngrokok 

aku sendiri ya... piye ya... masih perasaan malu bukan malu sih lebih ke 

perasaan takut masih gmn ya aneh gitu 

P:  kalau harapan untuk ke depan? 

S:  yang penting.... mmmm harapan ke depan telah mentargetkan diri untuk 

selama 5 tahun ini, 2 tahun ini akan lu2s dan 3 tahun kedepannya itu akan 

kerja setelah 3 tahun itu mmm... apa ya.. udah ada target nikah lah. Ya aku 

inginnya dalam 5 tahun itu aku telah benar2 siap gitu lho soalnya aku juga 

piye kan kakak-kakak ku telah menikah tapi kebetulan belum di kasih 

momongan nah kadang ortu ku kadang-kadang bingung kok anak-anaknya 

mikirin karir ko ga mikirin gimana punya momongan ya walupun mereka 
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ga minta tapi kadang-kadang implisit itu keluar. Tp ga jadi target juga kalo 

ngaishnya karir ya jalani aja 

P: ada ga keinginan untuk berhenti merokok? 

S:  Keinginan untuk berhenti pasti ada, kalo nadzar ku sih kalo nikah 

udah ga soalnya kan ga lagi bawa nama baik satu keluarga tapi dua 

keluarga. Cuma kalau sebelum itu bisa berhenti its better lebih bagus 

lah 

P: ok. Cukup sekian dulu. Terima kasih ya 

S: ok. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #2 HARI KEDUA 

 

Tanggal : 27 Januari 2012 

Pukul  : 19.05 – 20.45 WIB 

Tempat : food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P: slamat malam mba Dk? 

S:  slamat malam mba Retno 

P:  saya mau nerusin wawancaranya yang kemarin 

P:  dari ngerokok itu sendiri dampak yang paling di rasakan apa? 

S: piye ya.. biasa aja sih . eee... di omongin ga ya ga, di omongin iya ya 

iya maksudnya kalo ga, karena rokok kan ga mengandung apa-apa. 

Maksdunya kayak misal coklat kan mengandung hal-hal yang bikin 

tenang tapi kalo misalkan rokok di omongin ga ya ga tapi iya karena 

telah kebiasaan. Jadi kalo ga gitu rasanya ada yang kurang ya gitu 

aja sih sebenrnya  

P: setelah ngerokok gitu ada efek ke kesehatan? 

S: ga bisa lari, ga kuat lari sekarang aku kan bisanya cuma renang. Kalo 

dulu non stop bisa sekarang tengah-tengah udah berhenti, ga bisa 

lama. Baru renang lagi ya kayak sesak  

P:  dulu gimana pertama kali kok bisa ngerokok di kampus? 

S: di ajakin sama angkatan-angkatan atas, ayo kongkow tapi ternyata 

mau nolak ya gimana waktu itu masih junior ntar kalo nolak juga 

aneh ntar di kirai kemayu atau kemaki, akirnya ya udah mau  
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P:  di ajakin ya? 

S: iya di ajakin di tawarin mungkin sananya juga nawarinnya juga, wah ki 

ngerokok opo rak ya. yowis tawarin wae nik he eh yowis nik orak yo rak 

popo, tapi kan aku ngerokok ya tak ambil  

P: kamu merasa mampu mengendalikan keadaan disekitar kamu apa ga?? 

S: Maksudnya mba?? 

P: ya kamu merasa kamu merokok tu karena cuma ikut teman-teman apa 

karena emang kamu ngerokok karena kamu sendiri 

S: yaaa pertama ngrokok sih karena ikut temen-temen sampai sekarang kalau 

ngrokok sendiri tu agak gimana gitu 

P: keluarga dan pacar nanggapinnya gimana? 

S:  kalo keluarga yang tau cuma kakak yang atas ku dan mamah ku, itupun 

mamahku taunya aku udah berhenti. Kalo kakak ku ya nyantai-nyantai aja. 

Kan waktu kemarin aku liburan sama dia ya udah meh ngudut nyoh ya 

kayak-kakak gitu ya nyantai aja. Kalo pacar ku sih berulang kali udah 

disuruh berhenti tapi ya.. dia juga ngerokok tho padahal dia ngerokok 

karena aku juga ngerokok. Sebelum kenal dia udah ngerokok jadi kalo 

mau ngelarang paling ya jangan banyakbanyak ya soalnya aku sendri 

belum brhenti mosok ngelarang dia 

P:  biasanya ngerokok sama siapa aja? 

S:  biasanya kalo pas ada acara di lantai 5 kita di tangga itu . Biasanya kalo 

pas jam-jam istirahat itu kan dosennya pada maem terus pada disitu terus 

kita ya nimbrung disitu 

P: kan ga semua orang seneng lihat orang merokok. Lha kamu sendiri iu 

gimana? 

S: ya kalo aku ngerokok kayak yang dulu aku bilang itu lihat-lihat tempat 

dulu. Kalo misal tempatnya kondusif untuk merokok ya OK, kalo enggak 

ya aku lihat-lihat juga. Ntar kalo orang e kenal aku kan ga lucu juga 

P: oya telah. Sementara itu dulu mba. Terima ksih waktunya 

S: OK 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #2 HARI KETIGA 

 

Tanggal : 7 Februari 2012 

Pukul  : 19.15 – 21.00 WIB 

Tempat : food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P:  malam mba Dk, gimana kabarnya? 

S: tetep baik-baik aja kayak yang dulu 

P:  lagi sibuk apa? 

S:  sibuk liburan aja  

P:  seharian udah ngapain? 

S:  ngapain ya? Ya di rumah tidar tidur. Capek tidur  

P:  mau nglanjutin pertanyaan yang kemarin-kemarin  

S: iya, ni pertanyan ke tiga ya? 

P: iya 

S: OK, baiklah 

P:  pendapat kamu tentang mahasiswi yang ngerokok di kampus thu gimana? 

S:  ya... gak papa, terserah-terserah mereka. Ya maksud e hidup-hidup mereka 

. Cuma kadang-kadang sih sempat yang sambil jalan thu ya radak ih ya 

ampun mba e lha nik ngudut ki yo ngerti nggon rak mbek mlaku. Apa ya 

orang yang ga ngerokok kan mungkin pikiran waduh wedok ayu-ayu kok 

ngudut mbek mlaku ko yo rak ngumpet opo piye tapi ya terserah terserah 

mereka sih kan yang di nilai mereka  
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P:  pernah ga mikir tentang efek merokok menyebabkan polusi udara di 

kampus? 

S:  ya pernah sih  

P:  terus? 

S: ya cuma aku mengakui kalo aku sebagai salah satu faktor dari 

penyebab polusi udara ya nyadar-nyadar wae sih  

P:  terus? 

S:  lha piye meneh dari pada ngeributi aku ngerokok aku bikin polusi, 

lha kendaraan aja banyak ko. Trus yang ngerokok ga cuma aku kok 

ya bukannya ga mau mikirin ya tapi ya, ah tmnnya banyak kok. Tapi 

aku juga sadar diri wah polusi udara yaaa.... yaudah ya berarti cuek 

ya? 

P: oya dulu gimana kok bisa ngerokok di kampus? 

S:  dulu kan di ajak kakak angkatan awal mulanya, pertamanya ga berani kan 

iki piye nik ada sing kenal karo aku tapi ya akhir e berkelanjutan aja  

P: dulu pernah ramai tentang fatwa rokok haram, menurut kamu gimana? 

S: pertanyaannya susah sih mba. Kalo aku sih setujunya ya... itu kan 

tercetus dari orang-orang yang mereka kepikiran dampak merokok 

thu ga baik. Ga baiknya thu buat kesehatan lah polusi dan segala 

macem. Tapi ga setujunya karena ya mau ga mau ngerokok thu bantu 

kok. Sekarang orang yang terkaya di Indonesia pemilik pabrik rokok 

kan, Djarum, Mild juga ya kalo misal itu mau ga di adain sekarang 

orang-orang menengah kebawah jadi buruh rokok, kalo misalkan 

emang mau di tiadakan dan itu semua di adakan kayak di musnahkan 

terus thu semua bisa di pertanggung jawabkan ga, orang-orang yang 

kerja di situ kalo misalkan bikin sekolah. karena selama ini yang 

bikin sekolah kayak misal kan bea siswa dari rokok kan mungkin 

lebih baik kalo itu ya misalkan ada area perokok ada area bebas jadi 

kalo jadi kalo pun orang mau ngerokok ya lihat tempat dulu gitu lho 

ga sembarangan yang kebal kebul di jalan 

P: menurut kamu dulu kok di fatwakan kenapa? 
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S:  kalo ga salah waktu itu lihatnya di liputanya thu anak-anak sekolah 

sekarang aja SD, SMP pada mulai ngerokok cewek-cewek bukannya 

berkurang tapi malah tambah banyak. Kalo ga salah sih karena itu jadi 

memperkecil kemungkinan untuk anak-anak ikut ngerokok kan ikut-ikut 

orang dewasa ngerokok di haramkan karena tapi kalo rokoknya yang di 

musnahkan thu kalo aku sendiri imposible  

P: kalo di kampus buang puntung rokoknya di mana? 

S: eeee… kalo di kampus kan biasanya di kafe kan ada asbaknya juga ya 

kalo pas ga ada ya di bawahnya. Cuma kalo ada tempatnya ya tak 

buang di tempatnya  

P:  kalo pas ga di kampus? 

S:  ya lihat dulu ada tempat buat matiin rokoknya apa ga kalo ga ada ya di 

jalan aja tapi ga yang tuing ntar kalo kena orang ya panas ya lihat-lihat aja 

lah  

S:  ya kalo ngelihatnya sih sering ya itu kayak yang aku bilang di tangga ya 

biasanya di situ banyak puntung rokoknya karena disitu ada tempat buang 

puntung rokoknya malah di sediain tempatnya gitu kan malah kayak 

mengijinkan kan ada tmpatnya ya anehnya sih itu aku juga ga tau itu yang 

naruh siapa kan dari jamanya aku kuliah udah ada tempatnya juga ga 

pindah-pindah juga  

P: ada yang negur ga? 

S:  Cuma tukang bersih-bersihnya udah tahu sama tahu sih, disitu thu 

ada tempatnya cuma kalo lagi serik ngono ya lagi di ilike, nik ga 

diemin aja cuek-cuek aja sih kan mereka bersihinya kalo udah pada 

pulang semua tho pada bubaran gitu ya udah bersihin aja santai-

santai aja sih mas nya 

P:  menurut mu dampak perilaku merokok di kampus 

S:  kalo negatif sih pasti. Berarti penilaian orang ya orang-orang 

mikirnya pasti buruk, cuma kalo aku sendiri pribadi ya kayak dulu 

aku bilang. Itu ga tau kenapa udah kayak yang sama-sama ngerokok 

gitu kan jadi kalo sama kakak-kakak angkatan jadi kayak deket aja 
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ya apa ya kalo aku pribadi sih gitu. Semenjak aku dulu menerima 

rokok jadi kalo kongkow gitu di ajak mereka juga ga kawatir aku jadi 

terganggu apa ga. Kalo pas aku lagi ga mau ya aku bilang kalo gi ga 

meh ngerokok sik males, mereka ya terima-terima aja. Tapi ya piye 

ya bingung ik 

P: berati kalo ngerokok di kampus ya? 

S:  kalo di jalan, di luar kota pernah kan ga kenal 

P:  kalau di keluarga di tanemin tentang nilai-nikai merokok 

S:  dari ortu dulu aku pernah cerita kan paling nyindir gt ya, ya nyampe sih ke 

otak nyampe yaaa... OK makasih buat sindirannya tapi ya bodo amat serah 

aku mah udah gede tau mana yang baik dan mana yang buruk dan ternyata 

yang dilakuin yang buruk yowis piye meneh  

P:  terus kalo ketahuan gimana? 

S:  amit-amit jangan sampai tahu 

P:  kalo tiba-tiba tahu? 

S:  ya... berhenti dengan berat hati, tapi apa ya paling orang tua ku ga sampe 

yang segitunya. Paling ya menyerahkan kamu kok gitu kok bohong yang 

ditegasinnya yang bohong kalo memang belum ya berhenti jangan bilang 

berhenti tapi di luar kayak gitu. Tapi kalo misalkan bener-bener yang 

tersidang gt ya satu minta maaf dua berjanji akan berhenti, janji lho, 

mencoba akan berhenti 

P:  yaudah cukup. Makasih ya 

S:  OK. baiklah 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #3 HARI PERTAMA 

 

 

Tanggal : 14 Februari  2012 

Pukul  : 18.00 – 19.15 WIB 

Tempat : food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

 

P: biasanya ngerokok sehari berapa batang? 

S: ga tentu sih tergantung suasana hati 

P:  ya biasanya berapa? 

S:  mmmm... kalo pas lagi kadang yang ga sama sekali. Kadang yang 

cuma 2, 3 kadang juga bisa sampai yang sebungkus 

P:  kapan mulai ngerokok? 

S:  dulu awal kuliah sih, 4 tahun yang lalu lah 

P:  kalo ngerokok pas kapan aja? 

S:  yaaa.. paling enak sih pas habis makan, kalau ga malem pas bikin tugas. 

Biasanya pas lagi banyak tugas gitu ngerokoknya bisa mpe banyak soalnya 

sampe malam sampe pagi gitu mesti ngerokok  

P:  dulu awalnya kok bisa ngerokok pertama kali gimana? 

S:  dulu pertama kali sih cuma apa yaaa... bisa di bilang cuma buat gaya 

gaya an, pertama di ajarin justru iseng aja, eh enak ga sih enak ga sih, 

nyoba nyoba wae. Sebenarnya nyoba nyoba wae, ga kecanduan sih 

sampai satu tahun pertama, sampai sekarangpun ga kecanduan 

setahun pertama masih yang kadang sehari ngerokok cuma pas 
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kumpul sama anak-anak. Terus tapi kalo pas moodnya lagi buruk ada 

masalah gitu pasti ngerokok. 

P:  biasanya kalo ngerokok di mana aja? 

S: everywere, sebenarnya di mana aja. Paling sering sih di kamar, ngumpul 

sama anak-anak di kampus ya di mana aja pas lagi pengen 

P:  perasaan pas ngerokok itu apa sih? 

S:  sebenrnya sih gak ada yang spesial enak banget, cuma kadang udah 

kayak jadi kayak kita nafas jadi ga kerasa apa-apa tapi butuh  

P:  setelah ngerokok gitu yang paling di rasakan apa? 

S:  biasanya kalo dampak lebih ke kayak bikin tugas ngrokok itu ga 

ngantuk kalo ngerokok mbek kopi biasane ga ngantuk, kalo biasa sih 

kalo pas ngumpul sama anak-anak sih ga kerasa kayak ngobrol 

langsung ngrokok-ngerokok bareng ga terlalu ada benefit nya gitu lho 

kalo pas malam kalo bikin tugas itu baru kerasa jadi ga ngantuk jadi 

lebih semangat kadang ada ide-ide juga  

P:  keluarga tau ga? 

S:  ga, keluarga ku ga tau. Orang tua dan kakak ku ga tau 

P:  penilaian tentang cewek ngerokok gimana? 

S:  sebenrnya sih klo aku pribadi ga masalah gitu lho eeeee.... mmmm 

apa ya kadang kan cewek dapat citra buruk tentang ngerokok. 

Sebenernya kan ga ada sangkut pautnya gitu lho sebenernya apa ya 

piye ya jadi ga citra buruk sih, itu kan hak orang mau ngerokok mau 

ga itu hak dia terserah dia dong. Selama kita ga ngeganggu orang 

misal ngerokoknya lagi di bus udah sesek gitu ngerokok kan 

ngeganggu orang itu mungkin pandangannya buruk itu sih aku setuju 

kalau pandangannya buruk tapi selama misal dia ngerokok di kamar 

nya sendiri dan ga ngeganggu orang sih find aja ga masalah gitu lho  

P:  sebelum ngerokok mandang cewek ngerokok gimana? 

S:  biasa aja. 

P: nyaman ga ngerokok di kampus? 
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S:  kalo misalnya nyamannya sih kadang kalo sendiri sih dari pada 

bingung mau ngapain aku ngerokok biar nyaman sendiri kalo lagi 

sama anak-anak thu yaaa.... udah apa lagi kalo ngumpul bareng gitu 

ga kerasa pokok e wis ga sempet lihat-lihat, dan aku orangnya cuek 

males terlalu memikirkan omongan orang gitu lho jadi selama aku ga 

ngerasa ganggu mereka ya ga masalah 

P:  hubungan sama ortu saudara pacar? 

S: kalo orang tua sih belum tau dan aku berencana untuk tidak memberi tahu 

sampai nanti aku kerja sendri. Paling ga aku bisa ngehasilin duit sendiri 

baru aku ngomong kalo aku ngerokok gitu. Kalo pacar sih ga masalah dari 

awal nde en kenal aku aku udah ngerokok jadi ndeen ga punya hak jadi 

aku punya prinsip kalo misalnya, kayak misalnya dia ya dia kenal geng 

sebelum dia kenal aku jadi aku ga punya hak buat ngelarang jadi aku minta 

kayak gitu juga. 

P:  tapi komunikasinya? 

S:  Baik, ga masalah 

P:  di kelurga di tanemin norma-norma ga? 

S:  mmm... he em di tanemin. Eeeee.... tapi balik lagi k aku aku orangnya 

tipenya 1 ingin tau,  2 penasaran ku tinggi terus 3 aku thu bukan anak 

penurut yang dilarang ingin tahu , jadi kalo dilarang aku malah 

pengen tahu  gitu kenapa sih kok itu dilarang jadi aku ingin ngerasain 

dulu kalo udah ini, kalo ga baik buat aku ya aku berhenti 

P:  pernah ga pas ngerokok gitu ada yang ngingetin? 

S: pernah sih temen jangan kebanyakan. Pernah  sih ada cerita lucu, waktu di 

kos ada temen ku yang ngingetin jangan ngerokok dan waktu ketemu lagi 

ternyata dia sekarang ngerokok. Kan jadi yang hah dulu kamu ngelarang-

ngelarang aku ngerokok kenapa sekarang kamu jadi ngerokok?  

P: tapi kalau di kampus gitu ada teguran ga? 

S: ga sih, ga pernah. Tapi di kos pernah sih tapi ga secara langsung. Jadi 

saking banyaknya orang yang ngerokok, jadi ibu kos bikin aturan dilarang 

merokok. Tapi jadinya ya lewat aja, ga ada yang naatin juga. 
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P: lha terus ibu kos e? 

S: ya udah mau gimana, kos ku kan gede, 60 kamar. Masak ya mau ngingetin 

satu-satu.  

P: kalau kamu sebagai perokok di pandang lingkungan gimana? 

S: kalau aku cuek ya, kecuali mereka langsung ngomong ke aku. Tapi kalau 

mereka ngomong di belakang ga tak peduliin. 

P:  pernah ga ngerasa malu ngerokok di tempat umum? 

S: kalau dulu sih malu ngerokok sendiri, tapi sekarang ga deh. 

P: ada perubahan ga setelah menjadi perokok? 

S: perasaan ga ada sih, ya sama aja. 

P: kalau mengambil keputusan biasanya sendiri atau gimana? 

S: kalau aku sih lebih sering minta pendapat orang, ya ga semua tapi 

seringnya minta pendapat orang.  

P: kalau prestasi yang pernah di capai apa? 

S: apa ya?? Waktu SD aku pernh jadi pelajar  teladan, terus waktu SMA 

basket. 

P: selain kegiatan kampus apa? 

S: aku orangnya suka travelling,kalau libur gitu aku pakai ke jogja. 

P: kalau organisasi? 

S:  aku biasanya panitia, kayak drama kampus gitu. Pernah tahu ga sih? 

P: ga pernah. Berarti lebih kayak ke panitia-panitia gitu? 

P: berarti bukan kayak BEM atau senat gitu 

S: mungkin karena aku ngerasa kecawa sama cara kerjanya jadi aku rodok 

piye. Emang dulu waktu awal kuliah emang pengen tapi ternyata 

perekrutan nya mengandalkan kenalan gitu lho. Jadi semenjak aku tahu itu 

jadi ah males  

P: kalau kehidupan sekrang udah sesuai belum?? 

S: ada hal-hal yang belum tercapai, cita-cita aku. Mungkin kalau aq udah 

kerja  

P: harapan kedepannya? 
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S: kalau aku, aku pngn lulus kuliha, dapat kerjaan yang aku inginkan ya 

standart kayak orang-orang. Terget lulus tahuk depan terus aku pengn 

kerja di luar kota.  

P: ada ga keinginan untuk berhenti? 

S: aku lagi berhenti, karena aku ini lagi pakai behel. Kan kalau pakai behel 

dan ngerokok asapnya bikin kotor di gigi 

P: terus kalau behelnya dilepas? 

S:  kalau behelnya di lepas ya mingkin balik lagi.  

P: terus sampai kapan ada keinginan untuk berhenti total? 

S: aku belum ada keinginan, aku thu belum ada keningnan nikah. Aku paling 

suke itu kerja, kerja malam. Aku pun juga ga akan berhenti merokok 

karena menikah. Karena kalau suatu saat aku ada masalah suamiku, aku 

bakal larinya ke rokok lagi kan? 

P: ok. Mungkin itu dulu. Makasih ya? 

S: okeee deh... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



clix 

TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #3 HARI KEDUA 
 
 
Tanggal : 17 Februari 2012 

Pukul  : 20.10 – 21.45 WIB 

Tempat : food court 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P:  nglanjutin yang kemaren ya, mba tu termasuk orang yang optimis ga sih? 

S:  jujur saya sih cenderung pesimis sih mba orangnya, aku selalu mikir aduhh 

kalo aku kayak gini ntar jadinya kayak gini. Kayak oarno sendiri gitu lho 

mba. 

P:  Kamu ngerasa bisa ngendaliin diri kamu sendiri ga? 

S:  nah itu kadang susah ngendaliin diri sendiri mba, kadang aku tu suka 

ikut-ikutan temen sih mba. Kalo temen bilang bagus ya aku suka ikut 

gitu. 

P:  Berarti ga punya pendirian dong? 

S:  Ya ga juga sih mba, kalo itu jelas-jelas ga baik ya saya juga ga mau 

ikut-ikutan. 

P: Lha trus knapa ikut-ikutan ngerokok? 

S: Ya tadinya cuma ikut-ikutan tapi sekarang jadi kebutuhan sih, trus juga 

seru aja. 

P:  maksudnya? 

S:  maksudnya apa ya... kayak gitu ya tantangan maksudnya buat seru-

seruan aja sebenernya bukan karena bener-bener pengen ngerokok 

kan kayaknya enak aja breaking the roads  

P:  pernah ga lihat cewek ngerokok di kampus? 
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S:  sering lah 

P:  terus? 

S:  ya tak diemin soalnya aku ga ada hak buat ‘eh kamu jangan ngerokok’  

P:  tanggapan mba sendiri tentang mahasiswi yang ngerokok di kmpus 

gimana? 

S:  mmm.. ya asal pas ga di kelas ya itu hak mereka lah maksudnya asal ga 

ngeganggu kelas gitu yang di kelas ngerokok gitu selama ga ngganggu 

orang lain ya itu hak mereka lah mau ngerokok mau ga  

P:  dulu pertama kali ngerokok di kampus thu gmn? 

S:  di ajakin, di ajakin sama temen-temen yuk ke belakang ke tangga 

belakang cerita-cerita ngerokok udah gitu aja 

P:  tapi sebelum di ajarin udah pernah ngerokok belum? 

S:  pernah, biasanya di kos tmn, kosku, terus d kampus. Tapi sebelumnya 

memang udah sering lihat sih  

P: pernah ga mikir asap rokok bikin polusi udara?  

S:  iya sih pikiran, polusi udara  kadang apa ya ga kerasa gitu lho kadang 

kalo pas lagi pengen ya pengen.. banget ya susah di tahan  

P:  dulu pernah ada fatwa merokok gimana? 

S:  ga setuju lah, menurut ku itu kan hak perorangan. Lagian sekarang 

gini kalo ada fatwa merokok haram kayak gitu terus itu juga 

ngebunuh pekerjaan orang kan. Maksudnya orang-orang yang kerja 

di pabrik rokok kan ga sedikit terus mereka mau kerja apa? Misal 

keluar dari situ hidup mereka pasti akan berubah gitu lho. 

Maksudnya kalo ada fatwa merokok haram jangan cuma mikir si 

perokoknya tapi mikir pekerja-pekerja yang ada kayak misal kayak 

petani tembakau mereka kalo di larang mereka mau bertani apa 

kayak tempat-tempat dingin gitu kan yang subur tembakau, belum 

buruh rokok mereka mau kerja apa. Sedangkan kayak gini aja 

lapangan pekerjaan telah sedikit di tambah kalo kayak gitu malah 

nambah pengangguran tho? Jadi aku ga setuju  

P:  misal orang tua atau saudara ada yang tahu gimana? 
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S:  mungkin kalo aku belum dapat kerja aku bakal berhenti, tapi ketika 

aku udah dapat kerja menurut aku hidup ini hidup ku jadi pilihan 

semua ada di aku.  

P:  kalau rokok secara ekonomis di perhitungkan ga? 

S:  kadang emang kerasa banget apa lagi pas akhir bulan kerasa banget 

duit habis. Tapi kan ada yang jual ketengan kan itu agak membantu. 

Jadi beli ketengan kalo udah akhir bulan gitu ga ada duit, duit pas-

pas an itu kan 1 bungkus paling ga 10000 . tapi kalo pas awal bulan 

belinya yang 1 bungkus  

P:  ngefek ke kesehatan ga? 

S:  kadang sih kalo kebanyakan ya batuk kalo malem pasti batuk jadi 

kalo ngerokok kebanyakan pas bobok pasti kebangun-bangun karena 

batuk  

P: kalo misal ada sosialisasi tentang ngerokok gimana? 

S:  ya gak papa sih menurut ku gakpapa. Malah lebih baik siapa tau bisa 

berhenti ngerokok kan malah lebih baik 

P:  ya udah mungkin itu dulu mba, makasih ya buat waktunya 

S:  ok 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK #3 HARI KETIGA 

 

Tanggal : 20 Februari 2012 

Pukul  : 17.00 – 18.10 WIB 

Tempat : Kampus 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

S : Subjek 

 

 

P:  malem mba Nn? Apa kabar? 

S:  baik mba.. 

P:  habis ngapain ni? 

S:  habis pulang dari wonogiri  

P:  mau ngelanjutin pertanyaan yang dulu 

S:  iya boleh 

P:  kalo buang puntung rokok biasanya di mana? 

S:  di mana saja adalah asbak  

S:  buang di ya di mana aja, kecuali kalo di kamar ya di asbak tapi kalo 

di kampus ya di mana aja  

P:  ada ketakutan ga kalo di cap orang lain sebagai cewek yang gimana gitu 

kan ngerokok di kampus 

S:  kalo aku sih cuek-cuek aja, aku sih ga pernah terlalu apa ya 

merhatiin omongan orang lah terserah aja gitu lho orang mau 

ngomong apa. Selama aku ga di rugiin ya gak papa, serah orang mau 

ngomong apa  

P:  tadi kan ada dosen yang ikut ngerokok, terus dosen yang ga ikut ngerokok 

gimana? 
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S: cuek-cuek aja sih setau ku ga ada yang komen kan jarang kalo ada dosen 

yang ga ngerokok di situ 

P:  dulu kan ngerokok buat coba-coba, terus sekarang? 

S:  kalo ngerjain tugas itu kayak ini banget perlu banget tapi nik gi 

ngumpul ma temen-temen ngerokok itu thu ya kayak ga sadar gitu 

lho kayak kebiasaan aja ngumpul ramai-ramai terus ngerokok  

P:  kalo ada yang negur waktu kamu ngerokok gimana? 

S:  aku thu orangnya nyolot  kayaknya kalo ada orang yang ga aku kenal 

terus negur gitu aku malah nagajak berantem. jadi aku kayak ngatain 

loh kowe sopo  

P:  jadi kalo di tegur malah marah? 

S:  he eh aku nik ngerasa ga kenal sama orang itu  

P:  dari keluarga sendiri nanamin nilai ngerokok sendiri? 

S:  ortu kalo lihat orang ngerokok sih pasti ya ih cewek kok ngerokok. Tapi 

kan mereka ga tau kalo anaknya ngerokok. Ya mandang orang ngerokok 

negatif lah  

P:  kalo ada yang kenal lihat kamu ngerokok? 

S:  pernah sih kejadian ngelaporin ke rumah aku mikirnya aku udah gede usia 

segini mosok yo ga boleh 

P:  terus habis di laporin? 

S:  ya aku ga ngomong iya tapi juga ga ngomomg iya. Aku bilang lha dia 

ngelihatnya di manan, temuian aku ma orangya kalo aku salah kan aku ga 

berani ketemu orangnya. Tapi kalo aku ngerasa ga kayak gitu ya aku 

berani, tapi padahal aku memang kayak gitu. Tapi ortu ku udah percaya 

oww berarti ga, pinter-pinternya aku ngomong lah 

P: Ngerasa PD ga sih mba sama keadaan mba sekarang? 

S: ya kalo aku sih PD aja sih mba. Lha ngapain ga PD wong ya aku 

ngrasa ga kekurangan oq, kalo sama orang lain yang sok-sokan gmna 

ma aku ya aku cuek-cuek aja lagian toh aku juga ga minta makan ma 

mereka.  

P: Kalo ada masalah gitu bisa nyelesein sendiri ga mba? 
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S: Ya sebisa mungkin tak coba selesein sendiri dulu mba, nah baru kalo 

ga bisa minta tolong temen ato sapa lah 

P: kalo uda minta tolong tetep ga bisa gimana? 

S: Ya dicari lagi jalan keluarnya sampai bisa to mba, kalo aku sih tipe 

orangnya kalo ada masalah ya secepatnya diselesaiin jangan sampai 

numpuk-numpuk ntar kedepannya pasti ada masalah lagi. 

P: Ada ga niat buat berehnti ngerokok? 

S: Ya ada sih mba besok kalo aku hamil kan ga mu8ngkin aku ngerokok 

kasian anakku ntar. 

P: Trus harapannya kedepan apa? 

S: aku sih pengen nyelesein kuliah trus kerja di jakarta mba.. 

P: udah mba makasih 

S:  loh udah tho. Padahal aku lagi semangat-semangatnya lho. 

P:  hehhee...makasih mba uda cukup 
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LAMPIRAN C 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

A. Hasil Observasi Subjek #1 (Dn) 

Hari, tanggal : Jumat, 25 November 2011 

Waktu  : 13.00 – 14.00 WIB 

Tempat  : Kampus 

     Peneliti bertemu dengan subjek saat subjek sedang istirahat di kantin 

kampus. Saat itu subjek sedang merokok dan memainkan HP. Subjek sangat 

ramah dan senang bercanda. Ciri khas subjek memiliki suara yang serak. 

Sesekali subjek mengtuk-ngetuk bungkus rokok. 

     Subjek sudah mengetahui tujuan peneliti ingin bertemu. Karena 

sebelumnya subjek sudah di beri tahu key person untuk menjadi subjek 

penelitian. Subjek menanyakan kepada peneliti, kapan bisa di mulai 

wawancara. Subjek menceritakan kegiatannya. 

     Setelah beberapa menit, subjek memesan minum dan makan. 

Pembicaraan semakin menarik. Subjek juga menceritakan bahwa selain 

perokok, subjek sangat suka kopi. Terkadang subjek juga ”minum”. Subjek 

menceritakan banyak hal tentang dirinya. 

     Ada beberapa teman subjek sempat menyapa subjek. Dan teman subjek 

meminta rokok kepada subjek. Teman subjek yang meminta rokok juga 

mahasiswi UNIKA. Pesanan subjek datang dan subjek bercerita sambil 

makan. Pada kesempatan tersebut peneliti meminta informasi pada subjek 
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untuk mencarikan subjek lain yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Subjek pun bersedia membantu peneilti. 

 

B. Hasil Observasi Subjek #2 (Dk) 

Hari, tanggal : Senin,13 Januari 2012 

Waktu  : 14.00 – 15.30 

Tempat  : Kampus 

     Peneliti bertemu dengan subjek di kantin kampus. Subjek berpenampilan 

tomboi, dengan celana panjang agak dimodel sobek-sobek dan tas ransel. 

Subjek sedang menunggu pelajaran berikutnya. Subjek orang yang sangat 

periang. Ketika subjek datang, langsung memesan minum. Peneliti dan 

subjek duduk di kantin luar. 

     Sebelum peneliti bertemu dengan subjek. Peneliti sering berkomunikasi 

melalui SMS. Sehingga peneliti tidak kesulitan untuk berkomunikasi. 

Subjek sudah mengetahui untuk menjadi subjek penelitian. Tetapi peneliti 

menanyakan kembali kesediaan subjek menjadi subjek penelitian. Subjek 

bersedia dan peneliti memberi tahu bahwa akan ada beberapa kali 

wawancara. 

     Subjek menceritakan mengapa tempat sekolahnya dari subjek TK sampai 

kuliah. Subjek bercerita tentang kehidupannya dan kegiatannya. Ketika 

subjek bercerita sering kali subjek tertawa. Suasana saat itu cukup mendung 

dan dingin. Selama pertemuan tersebut, subjek menghabiskan 2 batang 

rokok. 
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     Subjek sempat mendatangi temannya laki-laki untuk meminta korek api. 

Subjek memesan minum untuk ke dua kalinya. Kali ini subjek memesan 

susu hangat. Subjek mengatakan bahwa suasana dingin, enaknya minum 

yang hangat sambil merokok. Setelah beberapa waktu, pembicaraan segera 

di akhiri karena subjek akan kembali ke kelas. 

 
 

Hasil Observasi Subjek #3 (Nn) 

Hari, tanggal : Jumat, 10 Februari 2012 

Waktu  : 13.00 – 14.30 

Tempat  : Kampus  

     Subjek ke tiga didapatkan dari informasi subjek pertama. Subjek pertama 

memberitahukan bahwa dia punya teman di USM yang juga perokok. 

Kemudian subjek pertama memberikan nomer telepon subjek dan peneliti 

menghubunginya dan berkomunikasi melalui HP. Subjek datang setelah 

peneliti menunggu sekitar 15 menit. Pertemuan ini dilakukan setelah subjek 

kuliah. Subjek datang dan mengatakan bahwa perutnya lapar. Kemudian 

subjek memesan makan. Sambil menunggu makan, subjek duduk dengan 

peneliti.  

     Peneliti nemberitahukan bahwa subjek akan menjadi subjek penelitian. 

Subjek setuju dan siap untuk diwawacarai. Selain senang bercerita, subjek 

juga orang yang humoris. Sesekali subjek mengeluarkan kata-kata jorok. 

Setelah makanan datang, subjek menikmati makanannya.  
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     Subjek bercerita di Semarang subjek ngekos. Orang tuanya tinggal di 

Wonosobo. Tetapi subjek tidak merasa kesepian, karena memiliki banyak 

teman. Subjek juga bercerita bahwa dirinya senang nongkrong dengan 

teman-teman. Subjek sering menghabiskan waktu dengan teman-teman. 

     Setelah peneliti memberi tahu semua hal yang akan dilaksanakan. Subjek 

juga mensetujui dan bersedia menjadi subjek penelitian. Karena subjek 

masih ada keperluan. Penelitipun mengakhiri pembicaraan. Kemudian 

subjek mengatakan jika akan wawancara, segera hubungi satu hari 

sebelumnya. 
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LAMPIRAN D 

 PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Mulai kapan subjek merokok? 

2. Kapan subjek merokok 

3. Apa yang membuat subjek merokok? 

4. Di mana saja subjek merokok? 

5. Bagaimana perasaan subjek ketika merokok? 

6. Bagaimana perasaan subjek setelah merokok? 

7. Apakah subjek memperhitungkan rokok secara ekonomis? 

8. Bagaimana keluarga menyikapi subjek? 

9. Bagaimana penilaian subjek tentang perokok perempuan? 

10. Apakah subjek merasa nyaman ketika merokok? 

11. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Saudara atau pacar? 

12. Apakah orang tua anda memberikan penanaman norma. Dalam bentuk 

seperti apa? Sejak kapan? 

13. Pernahkah mengalami teguran ketika merokok? 

14. Respon subjek terhadap lingkungan? 

15. Pernahkah subjek merasa malu ketika merokok di tempat umum? 

16. Perubahan apa yang dialami subjek setelah menjadi perokok? Dari segi 

pendidikan, hubungan sosial, hubungan dengan orang tua? 

17. Apakah subjek cukup optimis untuk menjalani kehidupan kedepan? 

18. Apakah subjek merasa bangga dengan diri sendiri? 
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19. Apakah subjek mampu mengambil keputusan tanpa mengalami banyak 

kesulitan? 

20. Apa saja bakat yang dimiliki subjek? 

21. Prestasi yang telah dicapai? 

22. Aktivitas apa yang dilakukan di kampus selain kuliah? 

23. Apakah subjek merasa percaya diri dengan keadaan sekarang? 

24. Apakah subjek merasa mampu mengendalikan keadaan disekitarnya atau 

tidak? 

25. Apakah subjek merasa mampu untuk menghadapi masalah dalam hidup? 

26. Apakah kehidupan sekarang telah sesuai dengan harapan subjek? 

27. Apakah harapan subjek di masa depan? 
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LAMPIRAN E 

JADWAL PENELITIAN 

 

 

Tanggal Tempat Rincian Pelaksanaan Kegiatan 

20 November 2011 Kampus UNIKA Peneliti menemui key person yang 

akan membantu untuk  memberikan 

informasi tentang mahasiswi yang 

merokok di kampus. 

 

25 November Kampus UNKA 

 

Peneliti bertemu dengan semua 

subjek I. Subjek sangat friendly. 

Peneliti dengan mudah bergabung 

dengan subjek dan teman-teman 

subjek. Dari pertemuan tersebut, 

peneliti melakukan observasi dengan 

subjek. Sebelumnya subjek telah 

diberitahu untuk menjadi subjek 

penelitian melalui HP dan subjek 

bersedia dan siap untuk di 

wawancara. 

 

5 Desember  2011 Kampus UNIKA Bertemu dengan subjek I di kampus. 

Pertemuan dengan subjek untuk 

wawancara pertama. Wawancara 

pertama ternyata subjek tidak malu. 

Subjek menjawab pertanyaan-

pertanyaan sambil merokok. Subjek 

adalah orang yang periang. Sering 
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kali tertawa ketika menjawab 

pertanyaan. 

27 Desember 2011 Food court 

Citraland 

Peneliti bertemu subjek I di food 

court untuk melakukan wawancara 

yang kedua. Food court Citraland 

adalah temapat subjek berkumpul 

dan menghabiskan waktu bersama. 

Subjek I datang dengan celana 

pendek dan memainkan rokoknya. 

Subjek adalah orang yang mudah 

bergaul. Peneliti mulai memberikan 

pertanyaan untuk wawancara 

pertama 

10 Januari 2012 Food court 

Citraland 

Peneliti bertemu dengan subjek I di 

food court, untuk melakukan 

wawancara ketiga. Subjek datang 

dengan pacarnya. Tetapi ketika 

wawancara, peneliti dan subjek 

pindah meja. Setelah subjek 

menjawab semua pertanyaan, kami 

bergabung dengan teman-teman 

subjek 

13 Januari 2012 Kampus UNDIP Peneliti janjian untuk bertemu 

dengan subjek II di kampus UNDIP 

untuk melakukan observasi , 

sebelumnya sudah berkomunikasi 

melalui HP. Subjek II datang dengan 

temannya. Setelah tiba, subjek 

langsung memesan minum dan 

sambil merokok.  
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16 Januari 2012 Kampus UNDIP Peneliti bertemu dengan subjek II 

untuk melakukan wawancara yang 

pertama. Wawancara dilakukan 

setelah subjek selesai kuliah. 

Sebelum melakukan wawancara 

subjek menceritakan kegiatannya 

dulu. 

27 Januari 2012 Food court 

Citraland 

 

Peneliti bertemu dengan subjek II 

untuk melakukan wawancara kedua 

di Food court Citraland karena 

subjek juga binfung mau dimana 

akhirnya saya putuskan untuk di 

Food court Citraland saja karena 

tempatnya enak buat nongkrong. 

Seperti biasa, subjek selalu tertawa 

dan menjawab pertanyaan dengan 

baik. 

7 Februari 2012 Food court 

Citraland 

 

Peneliti bertemu subjek II untuk 

wawancara ketiga. Subjek datang 

dengan pacarnya. Tetapi subjek dan 

peneliti tetap melakukan wawancara 

dengan baik. 

10 Februari 2012 Kampus USM Subjek III di kampus USM untuk 

melakukan observasi yang 

sebelumnya peniliti sudah 

berkomunikasi dengan subjek 

melalui HP dan subjek pun bersedia 

untuk menjadi subjek penelitian. 
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14 Februari 2012 Food court 

Citraland 

Peneliti melakukan wawancara 

pertama dengan subjek III. Food 

court Citraland adalah tempat yang 

sering digunakan subjek untuk 

nongkrong dengan teman-temannya. 

Subjek dengan semangat menjawab 

pertanyaan. Subjek menjawab sambil 

minum 

 

 

 

17 Februari 2012 Food court 

Citraland 

Peneliti bertemu dengan subjek III di 

Food court Citraland untuk 

melakukan wawancara kedua. 

Subjek terlihat santai dengan hanya 

mengenakan celana pendek dan 

sandal jepit dengan ditemani 

pacarnya. 

20 Februari 2012 Kampus USM Peneliti melakukan wawancara 

ketiga dengan subjek III. Wawancara 

dilakukan di kampus USM karena 

sekalian menunggu subyek selesai 

kuliah. Subjek pun dengan antusias 

menjawab pertanyaan dari peneliti. 
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LAMPIRAN F 

BERKAS PENELUSURAN VERIFIKASI DATA 

 

1. Transkrip Triangulasi Subjek #1 (Dn) 

Nama   : Awan (Teman dekat subjek) 

Hari, tanggal : Rabu, 22 Februari 2012 

Waktu   : 18.30 – 20.00 WIB 

Tempat  : Rumah triangulan 

 

P : Peneliti 

T : Triangulan 

__________________________________________________________________ 

P : selamat malam mas awan 

T : selamat malam 

P : mmmm… mau Tanya, tau ga kalo mba Dn itu merokok? 

T : ya tau 

P : udah berapa lama kenal sama mba Dn? 

T : sekitar 2 sampai 2,5 tahun 

P : tahunya ngerokok di mana? 

T : lihatnya kalu di kampus atau pas lagi ngumpul gitu 

P : pertama kali lihat dia ngerokok gimana? 

T : kesannya? Ya mungkin kalau dari masyarakat yang awam gitu masih 

kayak tabu. Tapi kalo saya sih ga masalah juga sih  

P : pernah ga waktu mba Dn ngerokok, mas nyuruh mba Dn matikan 

rokoknya? 

T : ga pernah sih, ya itu kan haknya dia. Lagian saya juga ngrokok kok. 

Masak saya ngrokok tapi nyuruh dia buat ga ngrokok kan ga fair. 

P : Menurut mas, mba Dn tu orang yang mandiri ga sih? 
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T : kalau menurut saya iya dia orang yang mandiri. Kalau ada apa-apa dia 

selalu berusaha buat nyelesaiin sendiri. Jarang banget dia minta bantuan 

saya. 

P : kalau di kampus pernah lihat mba Dn di tegur sama orang lain ga? 

T : belum pernah. Soalnya kan temen2 Dn juga pada ngerokok  

P : kalau penilaian mas tentang perempuan merokok gimana? 

T : kalau menurut saya sih ga selamanya cewek merokok itu buruknya. 

Soalnya kan mungkin juga buat jaman sekarang jadi ukuran cewek yang 

ngerokok pasti ga bener. Soalnya banyak juga cewek yang ga ngerokok 

tapi sifatnya lebih buruk dari yang ngerokok 

P : mba Dn tu orangnya cuek ga sih mas ? 

T : iyaa dia cuek banget orangnya. Ga peduli orang mau ngomong apa 

tentang dia selama itu ga nganggu dia mah dia cuek-cuek aja. 

P : biasanya lihat mba Dn ngerokok di mana? 

T : ya kalau ngumpul-ngumpul di kantin, di cafe 

P : tapi kalau di tegur pernah lihat ga? 

T : sampai sekarang sih belum pernah lihat sih 

P : ya sudah mas terima kasih untuk waktunya 

T : iya sama-sama 
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2. Transkrip Triangulasi Subjek #2 (Dk) 

Nama   : Rindo (pacar subjek) 

Hari, tanggal : Minggu, 26 Februari 2012 

Waktu   : 18.00 – 20.00 WIB 

Tempat  : food court citraland 

 

P : Peneliti 

T : Triangulan 

__________________________________________________________________ 

 

 

P : selamat malam mas Rindo? 

T : selamat malam mba. 

P : iya ini mau tanya mas, telah berapa lama kenal sama mba Dk? 

T : sekitar 3 tahun 

P : orang nya gimana? 

T : orangnya ya gitu, cerewet ga bias diem,  

P : tau ga kalu mba Dk ngerokok? 

T : iya tau, 

P : terus gimana, pertama kali lihat di mana? 

T : dulu lihatnya waktu belum kenal sih, trus pas uda kenal ya biasa aja sih 

P : kalau di kampus pernah lihat ga? 

T : ga pernah sih, eh tapi sekarang ya sering lihat , pas dia nongkrong 

biasanya ngerokok.  

P : biasanya berapa batang kalau dia ngrokok?  

T : biasanya sabungkus buat seminggu kalau ga keluar, tapi kalau keluar bisa 

dua bungkus. 

P : penilaian mas rindo tentang ma Dk piye, apa lagi kan cewek ngerokok 

gitu gimana? 

T : ya ga suka sih sebernya, tapi nik di kasih tau ngeyel  

P : mba Dk tu orang yang mandiri ga sih mas? 
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T : kalau menurut saya dia tu ya lumayan mandiri lah 

P : maksudnya lumayan ? 

T : ya kalau ada masalah gitu dia coba buat nyelesein dulu tapi kalau ga bisa 

baru dia minta tolong saya 

P : trus cuek ga orangnya 

T : mmm kalau cuek sih dia ga begitu mba, dia tu masih suka mikirin 

omongan orang-orang. Kalau ngrokok ditempat umum juga dia selalu liat-

liat sikon dan keadaan sekitar. Kalau ada orang yang dikenalnya rokoknya 

langsung dimatiin. 

P : biasanya kalau habis ngerokok mba Dk buang puntungnya di mana? 

T : biasanya di bungkusnya lagi, tapi kadang di tissue di tanganne ben ga 

ketahuan orang tuane 

P : pernah ga lihat buang di sembarang tempat? 

T : pernah sih 

P : kalau di kampus biasanya mba Dk berapa batang? 

T : paling 2 batang, kan soalnya langsung masuk kelas. 

P : ok mungkin cukup itu aja mas, makasih ya 

T : ok 
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3. Transkrip Triangulasi Subjek #3 (Nn) 

Nama   : Verra (Teman dekat subjek) 

Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2012 

Waktu   : 19.00 – 20.00 

Tempat  : food court citraland 

 

P : Peneliti 

T : Triangulan 

__________________________________________________________________ 

P : selamat malam mba verra? 

T : selamat malam 

P : mau Tanya, kenal sama Nn? 

T : iya mba kenal 

P : udah berapa lama kenal sama mba nn? 

T : empat tahunan 

P : tau ga kalo mba Nn ngerokok? 

T : ya. Aku yang ngajarin mba 

P : gimana thu ceritanya? 

T : ya nongkrong bareng,terus aku ngerokok, nde e pengen ngerokok terus di 

ajari rame-rame. 

P : tapi pertama dia yang pengen? 

T : iya tho ya mba, masa meh tak cekok i 

P : terus sekarang udah bisa? 

T : bisa mba, lebih lancar dari pada saya. 

P : kalau di kampus misal mba Nn lagi ngerokok ada yang negur ga? 

T : ga ada mba, yang ada malah pada minta rokok 

P : mba Nn tu orang yang mandiri ga sih ? 

T : mmm kalau menurutku sih engga ya mba, soalnya apa-apa dia mesti 

minta bantuan saya. Entah masalaha cowok atau masalah apa dia selalu 

sama saya dan minta pendapat saya 

P  : berarti dia orangnya tergantung ama mba? 
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T : iyalah mba kemana-mana sama saya kok  

P : terus kalau ngerokok di kampus gitu sama siapa 

T : sama aku mba, lha kadang kan sama dosen-dosennya juga. Kayak ritual 

gitu  

P : ritual, maksudnya? 

T : kan kalau ngerokok di tangga gitu. Ada kayak tempat resapan udara 

P : biasnya kalau buang puntung rokoknya di mana? 

T : biasanya kalau ada asbak ya di asbak,kalau ada tmpat sampah ya di 

tempat sampah, kalau ga ada ya di sembarangan 

P : ok makasih ya 

T : yo i... 
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LAMPIRAN G 

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSETUJUAN) 

PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI SEBAGAI SUBJEK DALAM 

PENELITIAN Locus of Control PADA MAHASISIWI PEROKOK 

(SUATU PENELITIAN KUALITATIF) 

  

Saya telah diminta untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan Locus of Control Pada mahasisiwi Perokok 

(Suatu Penelitian Kualitatif). 

Saya memahami bahwa : 

1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Locus of 

Control Pada mahasisiwi Perokok 

2) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang 

besar artinya bagi pengembangan ilmu Psikologi pada umumnya, serta 

mampu berguna bagi ilmu Psikologi Sosial serta Psikologi Perkembangan. 

Selain itu bermanfaat bagi subjek agar dapat membantu subjek untuk lebih 

bisa memahami dirinya sendiri. 

3) Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan untuk memahami dan mengerti tentang Locus of Control 

Pada mahasisiwi Perokok  

4) Informasi pribadi dan hasil dari wawancara bersifat rahasia dan hanya 

diketahui oleh peneliti. 

5) Data hasil wawancara akan dikonfirmasi kepada orang-orang terdekat 

subjek yang telah disetujui sebelumnya 
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6) Tidak ada seorang pun yang akan diberitahu informasi tentang identitas 

pribadi subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini kecuali nama yang 

anonim dan data global lainnya yang telah disetujui bersama. 

7) Persetujuan saya menjadi subjek dalam penelitian ini secara sukarela. Saya 

dapat menghentikan sewaktu-waktu proses wawancara dan saya tidak 

perlu memberikan alasan atas penarikan pernyataan persetujuan saya. 

 

Saya telah membaca penyataan persetujuan ini dan saya telah menyatakan untuk 

ikut berpartisipasi dan menyetujui penyataan ini. 

 

 

Semarang, …............................2011 

Subjek Penelitian, 

 

 

 

(…………………………….) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Inisial nama   : 

Tempat/tanggal lahir  : 

Anak ke   : ….. dari ….. bersaudara 

Agama    : 

Pendidikan   : 

Menyatakan BERSEDIA untuk dijadikan sebagai subjek penelitian dan dilakukan 

konfirmasi datanya oleh : 

Nama   : Retno Dewi Aryani 

NIM   : 08.40.0124 

Instansi  :Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata    

Semarang 

 

Semarang, ………......………..2011 

Subjek Penelitian 

 

 

(………………………………) 
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