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... Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ke 

dalam jurang kerusakan... 

(Terjemahan QS. Al Baqarah (2): 195) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahan. Semarang: PT. 

Kumudasmoro Grafindo. 
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RINGKASAN 

 

Self Esteem Pada Remaja Perokok (Studi Kualitatif di SMA Islam 

Lumajang); (Firza Nove Machini); (112110101034); (2011); 144 halaman; 

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jember 

 

 

Self esteem merupakan penilaian individu tentang dirinya mencakup keberhargaan 

diri dan kompetensi diri. Perkembangan self esteem ini justru menurun di usia 

remaja sejalan dengan berkembangnya kemampuan kognitif mereka dalam 

memahami hubungan sebab-akibat, mempertanyakan kondisi berdasarkan nilai 

yang dimiliki dan semakin menyadari pandangan diri serta orang lain terhadap 

mereka. Salah satu penyebab rendahnya self esteem pada remaja ialah pikiran atau 

keyakinan negatif yang dia miliki tentang dirinya sendiri. Salah satu cara untuk 

mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi rokok. Rokok dianggap dapat 

meningkatkan self esteem remaja. Metode yang digunakan peneliti untuk 

mengetahui gambaran self esteem pada remaja SMA Islam Lumajang adalah 

penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori kognitif sosial. Penelitian ini dilakukan dengan 

melibatkan 3 siswa laki-laki sebagai informan utama. Informan tambahan pada 

penelitian ini berjumlah 4 orang, 3 diantaranya merupakan siswa SMA Islam 

Lumajang sedangkan 1 orang merupakan rekan kerja salah satu informan utama. 

Informan kunci pada penelitian ini adalah seorang guru Bimbingan Konseling di 

sekolah tersebut. Informan utama didapatkan dengan teknik snowball yaitu sebuah 

teknik pengambilan informan dengan bantuan informan kunci. Wawancara 

mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang 

faktor personal siswa perokok (merasa mampu, merasa dihargai, merasa diterima). 

Faktor perilaku merokok meliputi jumlah rokok yang dikonsumsi setiap harinya, 

waktu untuk merokok, tempat untuk merokok, teman merokok, alasan merokok, 

usia awal merokok dan sumber rokok serta faktor lingkungan baik lingkungan 
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keluarga, sekolah maupun lingkungan kerja juga merupakan informasi yang 

ditanyakan melalui wawancara mendalam untuk melihat gambaran self esteem 

pada remaja perokok di SMA Islam Lumajang. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa pada remaja di SMA Islam Lumajang, rokok bukan 

merupakan cara untuk meningkatkan self esteem. Hal ini dapat digambarkan dari 

2 informan utama dengan self esteem tinggi yang tidak dipengaruhi oleh rokok 

meskipun keduanya merokok. Terdapat 1 informan utama membenarkan 

anggapan peneliti bahwa rokok dapat meningkatkan self esteem remaja. 2 

informan utama dalam penelitian ini merupakan perokok ringan sedangkan 1 

informan utama merupakan perokok sedang. Ketiga informan utama merupakan 

siswa yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lingkungan 

pekerjaan yang didominasi oleh pekerja dengan rata-rata usia jauh diatas informan 

utama membentuk kedewasaan dalam hal berfikir bagi informan utama. Kepekaan 

terhadap lingkungan sekitar juga ditunjukkan oleh ketiga informan tersebut. 

Pengaruh faktor teman sebaya merupakan pengaruh yang paling mendominasi 

remaja untuk merokok. Faktor lingkungan, faktor personal dan faktor perilaku 

merupakan tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta saling berhubungan 

antara satu faktor dengan faktor yang lain. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi 

perilaku merokok dan terbentuknya self esteem pada remaja.  
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SUMMARY 

 

Self Esteem in Teen Smokers (Qualitative study in Senior High School Islam 

Lumajang); (Firza Nove Machini); (112110101034); (2011); (144) pages; Health 

Promotion and Behavioral Sciences, Faculty of Public Health, University of 

Jember. 

 

Self esteem is an individual assessment of him include the worth of self and self 

competence. The development of self-esteem in their teens is decreasing with the 

development of their cognitive ability to understand the causal relationship, 

asking condition based on the value held and increasingly aware of the view of the 

self and other people to them. One cause of low self esteem in adolescents is 

negative thought or belief that they had about theirselves. One way to overcome is 

consuming cegarettes. Cigarettes areconsidered to increase self esteem of 

adolescents. The method that was used to know the describtion of self esteem in 

adolescents in Senior High Shool Islam Lumajang was descriptive study with 

qualitative methods. The theory used in this study was the social cognitive theory. 

This study involved three male students as key informants. Additional informants 

in this study consisted of four people, were of them were students of Senior High 

School Islam Lumajang while a student was co-workers of one of informants. The 

key informant in this research was a counseling teacher in that school. The 

primary informant was selected by snowball technique which was a technique of 

making informant by using the help of key informant. Depth interviews were 

conducted to get a more in-depth information about the personal factors of smoker 

students (feel capable, feel valued, feel welcome). Smoking behaviour factors 

included the number of cigarettes smoked each day, time to smoke, place of 

smoke, friends smoke, the reason smoking, early age smoking and environment 

factors both families, school, or work environment also were the informations 

asked by depth interview to get describtion of self esteem in adolescents smokers 

in Senior High School Islam Lumajang. Based on result of this research showed 

that smoking was not the way to improve self esteem in the adolescents of Senior 
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High School Islam Lumajang. It could be illustrated from two primary informants 

with high self esteem that were not influenced by cigarette although both of them 

smoked. One primary informant justified the assumption of researcher that 

smoking could increase self esteem of adolescent. Two of primary informants in 

this research were light smokers while one primary informant was a moderate 

smoker. Three primary informants were students who were also worked to meet 

their daily needs. Work informant dominated by workers with an average age far 

above the primary informants formed maturity in terms of thinking for primary 

informants. Sensitivity to the environment was also shown by the three 

informants. The influence of peers factor was the most dominating influence to 

adolescents to smoke. Environmental factors, personal factors and behavioural 

factors were a unity that could not be separated and interconnected one each other. 

These three factors influenced smoking behaviour and the formation of self 

esteem in adolescents. 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rokok merupakan sebuah daun kering (tembakau) yang dibungkus kertas 

kecil berbentuk silinder dan dibakar serta dihirup ke paru-paru (Gurung, 2006:32). 

Rokok yang telah dinyalakan dan dihisap mengandung sekitar 3000 bahan 

kimiawi. Diantara sekian banyak bahan kimiawi yang terkandung dalam rokok, 

terdapat tiga bahan kimiawi yang paling berisiko menimbulkan gangguan 

kesehatan pada manusia yaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar 

mengandung ratusan zat kimiawi yang kebanyakan bersifat karsinogenik (dapat 

menyebabkan kanker). Nikotin merangsang pelepasan catecholamin yang dapat 

meningkatkan denyut jantung sehingga meningkatkan risiko hipertensi, serangan 

jantung dan stroke. Karbon monoksida yang dihasilkan asap rokok dapat 

menyebabkan oksigen dalam darah berkurang serta merusak dinding arteri yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan artheroklorosis dan penyakit jantung kroner. 

Karbon monoksida selain sebagai penyebab artheroklorosis dan jantung, juga 

dapat menimbulkan gangguan pada janin dalam kandungan (Bustan, 2007:204).  

Merokok merupakan salah satu perilaku berisiko yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang 

diakibatkan oleh berbagai unsur kimiawi yang terkandung dalam rokok (Bustan, 

2007:204). Perilaku merokok pada remaja umumnya semakin lama akan semakin 

meningkat sesuai dengan tahap perkembangannya yang ditandai dengan 

meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok. Kondisi ini mengakibatkan 

remaja mengalami ketergantungan nikotin (Laventhal dan Cleary dalam Mc Gee, 

2005:175). Pengaruh nikotin dalam rokok dapat membuat seseorang menjadi 

pecandu atau ketergantungan pada rokok. Remaja yang sudah kecanduan rokok 

pada umumnya tidak dapat menahan keinginan untuk tidak merokok. Remaja 

tersebut akan cenderung sensitif terhadap efek dari nikotin (Kandel dalam Baker, 

dkk, 2004:145). 

Rokok masih menjadi masalah nasional dan diprioritaskan upaya 

penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam 
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kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik dan terutama aspek kesehatan 

(Kemenkes RI, 2011). Setiap tahun terdapat lebih dari 4 juta orang yang 

meninggal akibat rokok. Permasalahan rokok banyak terjadi di negara 

berkembang dibandingkan dengan negara maju. Sebanyak 800 juta jiwa yang 

tersebar di beberapa negara berkembang menjadi perokok aktif. Jumlah ini tiga 

kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus perokok aktif di negara 

maju. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menduduki 

peringkat keempat dengan jumlah perokok terbanyak setelah Amerika Serikat 

yaitu sebanyak 141 juta perokok. 58,6 juta orang Indonesia yang berumur 15 

tahun ke atas menjadi perokok aktif. Rinciannya yaitu perokok pria sebanyak 

55,05 juta jiwa dan perokok perempuan sebanyak 3,5 juta jiwa. Remaja laki-laki 

lebih dominan untuk mencoba menghisap rokok dibandingkan dengan remaja 

wanita (Kim, 2004:189). Prevalensi remaja umur 15-19 tahun yang merokok pada 

tahun 1995-2007 cenderung mengalami peningkatan pada remaja laki-laki, yaitu 

sebesar 37,3% (Wijaya, 2011:121). Data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan 

bahwa proporsi perokok laki-laki sebesar 55,7% dan 4,4% perempuan. Data 

Riskesdas 2010 menunjukkan proporsi laki-laki sebesar 65,9% dan 4,2% proporsi 

perokok perempuan.  

Rokok kini tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat dewasa saja, tetapi 

sudah mulai merambah ke golongan remaja bahkan tidak sedikit anak-anak. 

Terjadi peningkatan usia remaja dalam mengkonsumsi rokok setiap tahunnya. 

Riskesdas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2010, terjadi peningkatan 

usia yang lebih muda dalam merokok pertama kali di kalangan remaja Indonesia. 

Menurut Riskesdas 2007, umur pertama kali merokok pada remaja terletak pada 

golongan usia 15-19 tahun dengan prosentase sebesar 33,1%. Data Riskesdas 

2010 menunjukkan bahwa umur pertama kali merokok yakni umur 15-19 tahun 

sebesar 43,3%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

umur ini merupakan tingkat tertinggi seorang anak mulai merokok jika 

dibandingkan dengan tingkat umur yang lain (Riskesdas, 2010). 

Berbagai peraturan pemerintah terkait rokok juga sudah banyak dibuat, 

seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 

459/MENKES/INS/VI/1999 tentang Kawasan Bebas Rokok Pada Sarana 

Kesehatan dan PP No. 102 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (menggantikan PP No. 19 

tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. PP No. 102 tahun 2012 

merupakan turunan dari UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam 

Bagian Ketujuh Belas (pasal 113-116) tercantum mengenai “Pengamanan Zat 

Adiktif”. Upaya promotif dan preventif juga dilakukan seperti memberlakukan 

KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di sarana kesehatan area bermain anak, tempat 

ibadah, angkutan umum dan tempat proses belajar mengajar.  

Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya 

racun yang terkandung pada rokok. Rokok merupakan barang yang dianggap 

haram di beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan 

negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa haram merokok pada ibu hamil, remaja, 

anak-anak dan merokok pada tempat-tempat umum tahun 2009. Fatwa serupa 

juga dikeluarkan oleh Muhammadiyah pada tahun 2010. Selain Indonesia, 

terdapat beberapa negara lain yang juga mengharamkan rokok. Beberapa negara 

tersebut adalah Filipina, Singapura, Malaysia, Arab Saudi dan Suriah. Penetapan 

fatwa haram oleh ulama sebagian besar memiliki landasan argumen yang sama, 

yaitu memandang rokok lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan 

dengan manfaat. Hukum Islam sendiri memang tidak secara eksplisit menjelaskan 

bahwa rokok adalah benda yang diharamkan. Berdasarkan hal tersebut maka pro 

kontra haramnya rokok masih terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. 

SMA Islam (SMAI) merupakan salah satu sekolah swasta yang terdapat di 

Kabupaten Lumajang. SMAI merupakan sebuah sekolah yang mayoritas siswanya 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 97 siswa dari total keseluruhan 146 

siswa. SMAI berlokasi di pusat kota, tepatnya di Jalan Kyai Ilyas. Jalan Kyai Ilyas 

sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan yang ramai digunakan oleh 

masyarakat kota Lumajang khususnya. Disepanjang jalan tersebut berjejer 

berbagai toko, mulai dari toko yang menjual pakaian, perlengkapan sekolah, 
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salon, menjual perlengkapan rumah tangga hingga makanan. Berbagai sarana 

kesehatan dan pendidikan juga terdapat di sepanjang jalan yang terkenal dengan 

pusat batik ini. Sebuah Rumah Sakit berada tepat disamping SMAI, yaitu Rumah 

Sakit Bhayangkara Lumajang. Sarana pendidikan seperti sekolah dasar dan 

sekolah setingkat SMA juga tersedia dan berlokasi tepat di depan SMAI, yaitu 

Sekolah Dasar Islam (SDI) dan Madrasah Aliyah Putri Lumajang. Berjarak 

kurang lebih 1 km dari SMAI, terdapat beberapa kantor dan dinas seperti kantor 

Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. 

Idealnya, lingkungan di sekitar Rumah Sakit ataupun Dinas Kesehatan 

mendapatkan imbas dari instansi kesehatan tersebut yaitu pengetahuan terkait 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya dalam hal ini adalah tentang rokok. 

Namun pada kenyataannya, jumlah kasus di SMAI masih saja diatas rata-rata jika 

dibandingkan dengan sekolah lainnya. Pihak SMAI juga menyatakan bahwa tidak 

pernah ada penyuluhan atau pemantauan dari Dinas Kesehatan Lumajang maupun 

Rumah Sakit Bhayangkara pada sekolah tersebut. 

Pemilihan SMAI sebagai lokasi penelitian selain dikarenakan faktor kondisi 

geografisnya, juga dikarenakan jumlah kasus merokok di sekolah tersebut 

termasuk yang tertinggi yaitu sebanyak 6 kasus jika dibandingkan dengan sekolah 

lainnya. Sekolah lain yang dimaksud yaitu SMP 4 Lumajang, SMK YP 17 

Lumajang, SMA PGRI Lumajang dan SMA Jenderal Soedirman Lumajang. Hasil 

studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa kasus 

merokok di SMAI termasuk peringkat tiga tertinggi setelah SMP 4 Lumajang dan 

SMA Jenderal Soedirman Lumajang dengan rata-rata kasus merokok di sekolah 

diatas 5 kasus. Lima sekolah tersebut didapatkan dari angket sederhana yang 

dilakukan peneliti kepada 30 orang masyarakat Lumajang yang dipilih secara 

random sampling untuk mengetahui lima sekolah SMP atau SMA sederajat yang 

paling banyak kasus merokoknya. Beberapa  siswa yang lain acap kali ketahuan 

merokok di sekitar lingkungan sekolah selepas jam sekolah usai di sekitar sekolah 

SMA Islam Lumajang.  

Menurut survei yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah pada tahun 2014 

didapatkan data bahwa hampir 90% siswa SMA Islam Lumajang pernah 
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mengkonsumsi rokok bahkan tidak sedikit yang menjadi perokok tetap. Kondisi 

seperti itu sangat memprihatinkan jika dilihat bahwa usia SMA merupakan usia 

produktif yang seharusnya bisa memberikan sumbangsih yang tepat bagi bangsa 

dan negaranya. SMAI juga merupakan sekolah yang menggunakan CCTV. 

Idealnya CCTV dapat digunakan untuk memantau perilaku siswanya yang dalam 

hal ini adalah rokok, sehingga kasus merokok di sekolah dapat ditekan jumlahnya. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakefektifan dari penggunaan CCTV di 

sekolah tersebut. CCTV yang digunakan sekolah tidak bisa menjangkau 

keseluruhan lingkungan sekolah sehingga siswa menggunakan lokasi yang tidak 

terpantau CCTV untuk merokok. Jumlah kasus merokok pada siswa SMAI 

memang berkurang dari total yang awalnya 8 kasus menjadi 6 kasus, namun 

kondisi ini merupakan fenomena gunung es. Fenomena gunung es merupakan 

sebuah fenomena yang hanya sedikit kasus saja yang terkuak namun sebenarnya 

banyak kasus serupa namun belum muncul dipermukaan sehingga tidak terlihat. 

Kabupaten Lumajang dipilih karena hingga penghujung tahun 2014, belum 

terdapat peraturan daerah terkait rokok meskipun tindakan preventif dan promotif 

sudah dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyiapkan 

Peraturan Bupati tentang kawasan bebas rokok sejak tahun 2009. Selama 5 tahun 

persiapan, Peraturan Bupati tersebut tidak kunjung diterapkan di Kabupaten 

Lumajang.  

Fenomena remaja perokok di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, 

salah satunya adalah karena ingin meningkatkan self esteem. Self esteem pada 

remaja sering dikaitkan dengan pencarian identitas diri dengan berusaha mencari 

status sebagai orang yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua. Pencarian 

identitas diri yang positif akan mengarah pada pengembangan potensi yang 

dimiliki remaja kearah yang lebih baik, sedangkan pencarian identitas diri yang 

negatif biasanya diekspresikan remaja dalam bentuk tingkah laku seperti tawuran, 

penyalagunakan obat-obatan, hingga merokok. Proses pembentukan identitas diri 

memiliki kaitan erat dengan bagaimana remaja menilai atau mengevaluasi diri 

karena perkembangan self esteem pada seorang remaja akan menentukan 

keberhasilan maupun kegagalannya di masa mendatang (Santrock, 2007:183). 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 
 

Setiap remaja memiliki self esteem yang berbeda dan dapat dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu self esteem tinggi, self esteem sedang dan self esteem rendah. 

Remaja yang memiliki self esteem tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, 

rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya 

diperlukan di dunia ini. Sebaliknya, remaja yang memiliki self esteem rendah akan 

cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Cenderung 

tidak merasa yakin akan pemikiran dan perasaan yang dimilikinya, takut 

menghadapi respon dari individu lain, tidak mampu membina komunikasi yang 

baik dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia merupakan ciri lain remaja 

dengan self esteem rendah. Remaja dengan self esteem rendah akan lebih rentan 

berperilaku negatif (Cahanar, 2006:186). 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset yang sangat 

berharga. Status kesehatan pada remaja merupakan komponen yang menentukan 

kualitas sumber daya manusia. Status kesehatan remaja yang optimal akan 

membentuk remaja yang memiliki badan serta jiwa yang sehat. Perilaku merokok 

dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi para remaja. Rokok dapat 

membawa dampak positif maupun negatif bagi yang mengkonsumsinya. Dampak 

negatif dirasakan melalui timbulnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh 

pengkonsumsian rokok. Perokok pasif pun mendapat dampak dari racun yang 

terkandung dalam asap yang tidak sengaja terhirup. Racun yang terkandung dalam 

asap rokok tersebut sedikit demi sedikit tertimbun dan lama kelamaan akan 

menimbulkan dampak bagi perokok pasif tersebut.  

Dampak positif pengkonsumsian rokok yang dirasakan remaja perokok 

yaitu timbulnya rasa percaya diri, merasa dirinya diakui dan dihargai, dianggap 

sebagai simbol kedewasaan, menurunkan kecemasan, mudah berkonsentrasi serta 

memunculkan ide yang kreatif (Cahanar, 2006:170). Smet (dalam Nasution, 

2007:54) menyebutkan bahwa rokok dapat mengurangi ketegangan yang 

dirasakan oleh individu, membantu konsentrasi untuk menghasilkan sebuah karya, 

upaya memperoleh dukungan sosial dan menjadi relaksasi yang menyenangkan. 

Remaja akan melihat perilaku perokok aktif di lingkungannya, kemudian mereka 

melihat efek positif yang dirasakan oleh perokok tersebut seperti dapat menjadi 
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lebih percaya diri, meningkatkan harga diri hingga menghilangkan stres. 

Selanjutnya remaja akan mencontoh kegiatan merokok tersebut untuk dapat 

merasakan dampak positif yang terlihat dari pengkonsumsian rokok oleh orang 

lain tersebut.  

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya hubungan antara 

merokok dengan peningkatan self esteem, seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Veselska tahun 2009 di Slokavia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

hubungan antara harga diri dengan keinginan untuk mengkonsumsi rokok dan 

ganja pada remaja dengan tidak melihat jenis kelamin. Penelitian ini melibatkan 

3694 remaja (usia rata-rata 14,3 tahun) pada SLTP yang ada di Slovakia dengan 

menggunakan skala harga diri Rosenberg.  Penelitian ini berfokus pada hubungan 

harga diri dengan perilaku kesehatan, apakah harga diri (self esteem) dapat 

meningkatkan atau membahayakan kesehatan remaja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan 

awal mula dan keberlanjutan pengkonsumsian rokok pada remaja tersebut.  

Penelitian lain dilakukan oleh Ade Maya tahun 2012, yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan perilaku merokok dengan harga diri (self esteem) remaja 

dengan nilai p value 0,025. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti self esteem pada remaja perokok di SMA Islam Kabupaten 

Lumajang.   

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif ini adalah  “Bagaimana self esteem pada remaja 

perokok di SMA Islam Kabupaten Lumajang?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan self esteem pada 

remaja perokok di SMA Islam di Kabupaten Lumajang.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan perilaku merokok pada remaja di SMA Islam Lumajang 

2. Menggambarkan faktor personal (self esteem) pada remaja perokok di 

SMA Islam Lumajang  

3. Menggambarkan pengaruh faktor lingkungan terhadap perilaku merokok 

remaja di SMA Islam Lumajang  

 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku, khususnya dalam bentuk pengaruh self esteem pada perilaku 

merokok remaja. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang self 

esteem pada remaja perokok di SMA Islam Kabupaten Lumajang, 

sehingga tercipta suatu dukungan dari Dinas Pendidikan dalam mengatasi 

permasalahan tersebut.  

2. Bagi Instansi Pendidikan (Sekolah) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi tentang perilaku 

merokok siswa dan memberikan gambaran self esteem siswa SMA Islam 

Kabupaten Lumajang 

3. Bagi Penyedia Layanan Kesehatan (Puskesmas) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dan masukan tentang upaya preventif dan promotif yang seharusnya 

dilakukan untuk mengurangi kasus merokok pada remaja di Kabupaten 

Lumajang. 
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4. Bagi Para Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan serta bahan 

evaluasi bagi para orang tua tentang pentingnya bimbingan dan 

pendampingan pada perkembangan anak mereka sehingga perilaku 

merokok pada remaja dapat ditekan kuantitasnya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Rokok 

2.1.1 Pengertian Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 

120 mm dengan diameter 10 mm (bervariasi menurut negara). Rokok berisi daun 

tembakau yang telah dicacah (Jaya, 2009:36). Penggunaan rokok dilakukan 

dengan cara membakar pada salah satu ujung. Ujung rokok yang dibakar disebut 

sumbu rokok. Sumbu rokok dibiarkan membara agar asap yang terjadi akibat 

pembakaran batang rokok dapat dihirup melalui mulut pada ujung lain. Ujung lain 

yang dimaksud adalah ujung penghisap yang lansung bersentuhan dengan mulut 

perokok aktif (Gurung, 2006:32). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 

tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 

Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok merupakan salah satu produk tembakau 

yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya. Rokok 

kretek, rokok putih, cerutu merupakan salah satu bentuk rokok. Rokok dihasilkan 

dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau 

sintetisnya.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur dalam Rokok 

Tembakau merupakan bahan baku terbesar pada rokok. Tembakau 

mengandung berbagai bahan penyebab utama munculnya penyakit pada saat 

dinyalakan dan dihisap menjadi rokok. Asap rokok mengandung lebih dari 3.000 

jenis zat kimia. 63 kandungan diantaranya bersifat karsinogen dan sejumlah kecil 

unsur beracun (Bustan, 2007:203). Menurut Jaya (2009:40) dalam bukunya 

Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok, menyatakan setiap jenis dan merk 

rokok memiliki kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Beberapa jenis 

racun yang terkandung dalam sebatang rokok diantaranya: 

a. Aceton merupakan bahan pembuat cat. 

b. Naftalene adalah bahan untuk kapur barus. 

c. Arsenik, sejenis racun yang dipakai untuk membunuh tikus. 
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d. Tar, bahan karsinogen penyebab kanker. 

e. Methanol, bahan bakar roket. 

f. Vinil Chlorida, bahan plastik PVC. 

g. Fenol Butane, bahan bakar korek api. 

h. Potassium Nitrat, bahan baku pembuatan bom dan pupuk. 

i. Polonium-201, bahan radioaktif. 

j. Ammonia, bahan untuk pencuci lantai. 

k. DDT, digunakan untuk racun serangga. 

l. Hidrogen Cianida, gas beracun yang digunakan di kamar eksekusi 

hukuman mati. 

m. Nikotin, zat yang menimbulkan kecanduan. 

n. Cadmium, digunakan untuk aki mobil. 

o. Carbon Monoksida, mengikat oksigen dalam darah sehingga darah tidak 

menyuplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Biasanya terdapat pada 

kenalpot kendaraan. 

Kusmana (2007:14) menyebutkan bahwa terdapat 3 racun yang paling 

utama pada sebuah batang rokok, yaitu : 

a. Tar 

Tar merupakan subtansi hidrokarbon yang bersifat lengket sehingga bisa 

menempel di paru-paru. Tar mengandung ratusan zat kimiawi yang 

kebanyakan bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). 

b. Gas CO (Karbon monoksida) 

Gas CO yang dihasilkan dari sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, gas 

ini dapat dihisap oleh siapa saja, terlebih orang yang merokok atau orang 

yang terdekat dengan si perokok. Gas CO mempunyai kemampuan 

mengikat hemoglobin (Hb) yang terdapat di dalam sel darah merah 

(eritrosit). Kemampuan mengikat hemoglobin (Hb) yang dilakukan oleh 

gas CO lebih kuat dibandingkan dengan pengikatan yang dilakukan oleh 

O2. Sel-sel dalam tubuh yang kekurangan O2 akan berusaha 

meningkatkan O2 yaitu melalui kompensasi pembuluh darah yang 

dilakukan dengan jalan menciut atau spasme. Proses spasme yang relatif 
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berlangsung lama dan terus menerus membuat pembuluh darah mudah 

mengalami kerusakan. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya proses 

aterosklerosis (penyempitan pembuluh darah). Penyempitan pembuluh 

darah akan terjadi di otak, jantung, paru, ginjal, kaki, saluran peranakan, 

dan ari-ari pada wanita hamil. 

c. Nikotin 

Kandungan awal nikotin dalam rokok sebelum dibakar adalah 8-20 mg. 

Pembakaran nikotin pada saat rokok dihisap menyebabkan jumlah 

nikotin yang masuk ke sirkulasi darah hanya 25%. Nikotin tersebut  akan 

sampai ke otak dalam waktu 15 detik saja. Nikotin yang sudah sampai di 

otak akan diterima oleh reseptor asetil kolinnikotinik yang kemudian 

membaginya ke jalur imbalan dan jalur adrenergic. Jalur imbalan 

berakibat pada rasa nikmat yang dirasakan individu setelah menghisap 

rokok. Jalur imbalan tersebut juga mengaktivasi sistem dopaminergik 

yang akan merangsang keluarnya dopamine, sehingga perokok akan 

merasa tenang, daya pikir meningkat dan menekan rasa lapar. Jalur 

andrenergik yang berada di bagian lokus seruleus otak, megakibatkan 

aktifnya system adrenergic yang akan melepas serotonin. Kondisi 

tersebut menimbulkan rasa senang dan memicu keinginan untuk merokok 

lagi. Pemberhentian kegiatan merokok dapat menyebabkan terjadinya 

putus zat nikotin, sehingga rasa nikmat yang biasa diperoleh akan 

berkurang. Kondisi tersebut menimbulkan keinginan untuk kembali 

merokok untuk mengulang rasa yang sama seperti pada saat 

mengkonsumsi rokok. Proses menimbulkan adeksi atau ketergantungan 

nikotin inilah, yang membuat perokok semakin sulit untuk berhenti 

merokok. 

 

2.1.3 Bahaya Rokok 

Penggunaan tembakau pada rokok tidak hanya menimbulkan efek pada 

individu yang mengkonsumsinya, tetapi juga pada individu yang tidak secara 

langsung mengkonsumsi rokok. Perokok pasif merupakan istilah yang digunakan 
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bagi individu yang mendapat dampak lebih besar dibandingkan dengan perokok 

aktif. Menurut Crofton dan Simpson (dalam Jaya, 2009:42) menyebutkan 

beberapa  penyakit yang timbul akibat pengkonsumsian rokok : 

a. Penyakit Kardiovaskuler 

Penyakit kardiovaskuler meliputi kondisi seperti tekanan darah tinggi, 

penyakit jantung koroner dan stroke. Penyakit-penyakit ini timbul 

akibat pengkonsumsian rokok dalam jangka panjang. 

b. Penyakit Kanker Paru 

Paru-paru merupakan tempat penyimpanan sebagian besar tar 

tembakau. Pemaparan paru-paru akibat dari tar tembakau secara terus 

menerus dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru.  

c. Penyakit Saluran Pernapasan 

Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru yang 

bersifat kronis dan obstruktif, seperti bronkitis dan emfisema. 85% 

dari penderita penyakit ini disebabkan oleh rokok. Gejala yang 

ditimbulkan penyakit ini berupa batuk kronis, batuk berdahak dan 

gangguan pernapasan. 

d. Gangguan Kehamilan 

Wanita yang mengkonsumsi rokok selama kehamilan memiliki resiko 

yang lebih besar untuk mengalami keguguran, kematian bayi dan bayi 

dengan berat badan rendah (BBLR). Pemaparan asap rokok secara 

terus-menerus juga dapat menyebabkan hal tersebut terjadi.  

e. Merokok dan Alat Reproduksi 

Merokok menyebabkan terjadinya penurunan konsepsi (memiliki 

anak). Rokok mengakibatkan fertilitas pria ataupun wanita perokok 

menjadi turun. Nafsu seksual pada perokok juga akan mengalami 

penurunan. Wanita perokok juga akan mengalami menopause lebih 

cepat dibandingkan dengan bukan perokok. 

f. Merokok dan Alat Pencernaan  

Perilaku merokok dapat menganggu sistem pencernaan. Penyakit 

maag adalah salah satu bentuk penyakit pencernaan yang banyak 
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dijumpai pada perokok. Merokok mengakibatkan terjadinya 

penurunan tekanan pada ujung bawah dan atas lambung sehingga 

mempercepat terjadinya sakit maag. 

g. Merokok Meningkatkan Tekanan Darah 

Merokok sebatang per hari akan meningkatkan tekanan darah sistolik 

10- 25mmHg serta menambah detak jantung 5-20 kali per 1 menit. 

Individu perokok akan cenderung menderita penyakit hipertensi.  

h. Merokok Memperpendek Umur 

Penelitian di Amerika Serikat yang melibatkan 6813 pria, dibedakan 

menjadi bukan perokok, perokok sedang dan perokok berat. 50% 

Perokok berat meninggal pada usia 47,5 tahun. 50% perokok sedang 

meninggal sesudah berumur 56 tahun dan 50% bukan perokok 

meninggal pada usia 58 tahun.  

i. Merokok Bersifat Adiksi (Ketagihan)  

Nikotin merupakan kandungan di dalam rokok yang dapat 

mengakibatkan kecanduan pada yang mengkonsumsinya. Efek yang 

ditimbulkan rokok membuat individu yang mengkonsumsinya 

menjadi susah untuk berhenti. 

j. Merokok Membuat Lebih Cepat Tua 

Rokok mengakibatkan kulit menjadi mengerut, kering, pucat dan 

mengeriput terutama di daerah wajah perokok. Mekanisme ini terjadi 

akibat dari bahan kimia yang dijumpai dalam rokok yang 

mengakibatkan vasokontriksi pembuluh darah tepi dan di daerah 

terbuka. Efek rokok juga dapat meghitamkan kulit wajah akibat 

penurunan pigmentasi kulit terutama di bagian wajah. 

k. Kanker Mulut 

Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi dan 

penyakit gusi. Perokok aktif cenderung memiliki gigi berwarna 

kuning kehitaman akibat kandungan yang terdapat dalam rokok. 
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l. Osteoporosis 

Karbonmonoksida dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut 

oksigen darah perokok sebesar 15%. Peristiwa tersebut 

mengakibatkan kerapuhan tulang sehingga tulang perokok lebih 

mudah patah. Penyembuhan tulang ini membutuhkan waktu 80% 

lebih lama dibandingkan dengan penyembuhan pada bukan perokok.. 

Sakit tulang belakang merupakan salah satu gejala yang juga sering 

dirasakan perokok aktif. 

m. Katarak  

Merokok dapat mengakibatkan gangguan pada mata. Katarak 

merupakan bentuk gangguan yang sering terjadi pada perokok. 

Perokok aktif mempunyai resiko 50% lebih tinggi terkena katarak. 

Kebutaan dapat terjadi apabila katarak dibiarkan berlanjut tanpa 

diberikan pengobatan yang semestinya. 

n. Kerontokan Rambut 

Merokok mengakibatkan penurunan sistem kekebalan, tubuh lebih 

mudah terserang penyakit seperti lupus erimatosus yang menyebabkan 

kerontokan pada  rambut. 

 

2.1.4 Tipe Perilaku Merokok 

 Menurut Smet (dalam Nasution, 2007:143) terdapat tiga tipe perokok yang 

dapat diklasifikasikan menurut banyaknya rokok yang dihisap. Tiga tipe perokok 

tersebut adalah: 

a. Perokok ringan 

Perokok ringan adalah perokok aktif yang menghisap rokok sebanyak 7-

12 batang rokok setiap harinya 

b. Perokok sedang 

Perokok sedang adalah perokok aktif yang menghisap rokok sebanyak 

12-24 batang rokok setiap harinya 
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c. Perokok berat 

Perokok berat adalah perokok aktif yang menghisap rokok diatas 24 

batang rokok setiap harinya. 

 Tempat merokok juga mencerminkan pola perilaku merokok. Berdasarkan 

tempat-tempat dimana seseorang menghisap rokok, maka Mu’tadin (2005:87), 

menggolongkan tipe perilaku merokok menjadi: 

1. Merokok di tempat-tempat umum/ ruang publik 

a. Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara bergerombol 

perokok tersebut menikmati kebiasannya. Umumnya, perokok tersebut 

masih menghargai orang lain, maka dari itu mereka merokok di 

smoking area 

b. Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang lain yang 

tidak merokok seperti anak kecil, orang jompo dan lainnya. 

2. Merokok di tempat yang bersifat pribadi 

a. Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat-tempat 

seperti ini sebagai tempat merokok. Perokok yang seperti ini 

digolongkan kepada perokok yang kurang mampu menjaga kebersihan 

diri, penuh rasa gelisah yang mencekam 

b. Toilet. Perokok yang memilih merokok di toilet digolongkan sebagai 

orang yang suka berfantasi 

Menurut Silvan, dkk (dalam Mu’tadin, 2005:102) terdapat empat tipe 

perilaku merokok berdasarkan Management of affect theory. Keempat tipe 

tersebut yaitu:  

1. Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif 

a. Pleasure relaxation, perilaku merokok hanya untuk menambah atau 

meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok 

setelah minum kopi atau makan 

b. Stimulation to pick them up. Perilaku merokok hanya dilakukan 

sekedarnya untuk menyenangkan perasaan 

c. Pleasure of handling the cigarette. Kenikmatan yang diperoleh dari 

memegang rokok 
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2. Perilaku merokok yang dipengaruhi perasaan negatif 

Perokok menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan negatif yang 

ada dalam dirinya dan dianggap sebagai penyelamat dari perasaan negatif 

tersebut. Perasaan negatif yang dimaksus seperti rasa marah, cemas, 

gelisah dan stres. 

3. Perilaku merokok yang adiktif 

Perokok yang sudah adiksi, akan menambah dosis rokok yang digunakan 

setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang 

4. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan 

Perokok akan menggunakan rokok karena sudah menjadi kebiasaan, 

bukan karena ingin mengendalikan perasaan mereka. 

 

2.2    Remaja 

2.2.1 Pengertian remaja 

Masa remaja atau masa adolesensi adalah suatu fase perkembangan yang 

dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi 

dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan 

fisik, mental, emosional dan sosial dan berlangsung pada dekade kedua masa 

kehidupan. Mengenai kronologi berapa usia seorang anak dapat dikatakan remaja, 

masih terdapat berbagai pendapat. Buku-buku Pediatri pada umumnya 

mendefinisikan remaja apabila telah mencapai umur 10-18 tahun untuk anak 

perempuan dan 12-20 tahun untuk anak laki-laki, sementara itu WHO 

mendefinisikan remaja bila anak telah mencapai umur 10-19 tahun. Menurut 

Undang-undang No. 4179 mengenai kesejahteraan anak, remaja adalah individu 

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Adapun Menurut UU 

Perburuan anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16-18 tahun atau 

sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Jika dipandang dari aspek 

psikologis dan sosialnya, masa remaja adalah suatu fenomena fisik yang 

berhubungan dengan pubertas. Pubertas adalah suatu bagian yang penting dari 

masa remaja dimana yang lebih ditekankan adalah proses biologis yang pada 

akhirnya mengarah kepada kemampuan bereproduksi. Masa pubertas adalah masa 
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transisi antara masa anak dan dewasa, dimana terjadi suatu percepatan fertilitas 

dan terjadi perubahan psikologis yang mencolok (Narendra, 2005:137) 

Narendra (2005:139) membagi masa remaja menjadi tiga tahapan, yaitu : 

1. Masa Remaja Awal (10-14 tahun) 

Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan yang cepat dari 

pertumbuhan dan pematangan fisik. Sebagian besar energi intelektual dan 

emosional pada masa remaja awal ini ditargetkan pada penilaian kembali 

dan restrukturisasi dari jati diri. Selain itu penerimaan kelompok sebaya 

sangatlah penting pada masa ini.  

2. Masa Remaja Menengah (15-16 tahun) 

Masa remaja menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan 

pubertas, timbulnya keterampilan berpikir yang baru, peningkatan 

pengenalan terhadap datangnya masa dewasa dan keinginan untuk 

memapankan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. 

3. Masa remaja Akhir (17 - 20 tahun) 

Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai 

seorang dewasa, termasuk klarifikasi dari tujuan pekerjaan dan 

internalisasi suatu sistem nilai pribadi. 

 

2.2.2 Tugas Perkembangan Remaja 

 Teori mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Huvighurst merupakan 

suatu perjalan hidup seseorang yang ditandai dengan adanya tugas-tugas yang 

harus dapat dipenuhi. Berikut ini terdapat beberapa tugas perkembangan remaja 

(Narendra, 2005:140) : 

a. Menerima keadaan jasmaniah 

b. Menerima peran jenis persiapan perkawinan dan mempunyai keluarga 

c. Belajar lepas dari orang tua secara emosional (proses mencari jati diri) 

d. Belajar bergaul dengan kelompok remaja laki-laki atau perempuan  

e. Belajar bertanggung jawab sebagai warga negara 

f. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial 
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g. Perkembangan skala nilai secara sadar, perkembangan gambaran dunia 

secara adekuat 

h. Persiapan diri secara ekonomis, pemilihan dan latihan jabatan. 

  

2.2.3 Perkembangan Emosi remaja 

 Huvighurst (dalam Narendra, 2005:143) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa emosi yang sering muncul pada remaja, yaitu: 

a. Khawatir 

Khawatir merupakan sebuah emosi yang menggambarkan rasa takut 

akibat dari imajinasi individu itu sendiri yang berhubungan dengan 

barang, orang lain maupun situasi tertentu. 

b. Cemas 

Cemas akan timbul jika rasa khawatir berlangsung terus menerus.  

c. Jengkel 

Jengkel merupakan sebuah emosi kemarahan dan ketidaksukaan yang 

terdapat dalam diri individu 

d. Frustasi 

Frustasi akan terjadi apabila seseorang mengalami kegagalan 

penyesuaian diri akibat tidak memperoleh hasil yang diharapkan 

e. Cemburu 

Cemburu merupakan kondisi individu yang merasa tidak aman, takut 

kehilangan afeksi atau takut kehilangan status yang dimiliki individu 

tersebut 

f.   Iri 

Iri hampir mirip dengan cemburu namun lebih cenderung ke hal-hal yang 

berhubungan dengan materi ataupun kekuasaan. 

g. Rasa ingin tahu 

Rasa yang terdapat dalam diri individu, ditandai dengan rasa untuk 

mengetahui secara lebih dalam terkait hal tertentu yang dirasa menarik 

bagi individu tersebut. Masa remaja merupakan masa dimana tingkat rasa 

ingin tahunya lebih tinggi dibandingkan usia dewasa. 
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h. Afeksi 

Afeksi berkaitan dengan rasa kasih sayang antar manusia, binatang 

ataupun barang yang disukainya. 

i.   Bahagia 

Bahagia merupkan sebuah perasaan senang karena mendapat sesuatu 

ataupun berhasil melakukan sesuatu yang diharapkan 

 

2.3    Perilaku  

2.3.1 Pengertian perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya dan uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh 

pihak luar secara langsung (Notoatmodjo, 2010:20). Menurut Skinner, seperti 

yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010:21), merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari 

luar. Perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, 

kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-

O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. Dilihat dari bentuk respon terhadap 

stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua: 

a. Perilaku tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 

b. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 
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tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh 

orang lain. 

 

2.3.2 Domain Perilaku 

Menurut Bloom, seperti dikutip Notoatmodjo (2010:145), membagi perilaku 

itu didalam 3 domain, yaitu: 

a. Pengetahuan (Knowlegde) 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Objek yang ditangkap oleh indera manusia 

kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan. Penangkapan objek hingga 

menjadi sebuah pengetahuan dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 

persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indera pendengaran (telingan) dan indera penglihatan (mata).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang: 

1) Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri sendiri, misalnya 

intelegensia, minat dan kondisi fisik. 

2) Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri, misalnya keluarga, 

masyarakat, sarana. 

3) Faktor pendekatan belajar yaitu faktor upaya belajar, misalnya strategi 

dan metode dalam pembelajaran. 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam enam tingkatan 

pengetahuan yaitu: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali (recall) terhadap suatu 

materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 
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3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasiakan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemempuan seseorang untuk menjabarkan dan 

atau memisahakan, kemudian mencari hubungan atara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah. Indikasi bahwa 

pengetahuan seseorang itu sudah mencapai pada tingkat analisis 

adalah apabila seseorang tersebut telah dapat membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, membauat diagram (bagan) 

terhadapa pengetahuan atas objek tersebut. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang merangkum atau 

meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, 

sintesis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyusun 

formula baru dari formulasi-formulasi yang telah ada.  

6) Evaluasi 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek tertentu. 

Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu  kriteria yang 

ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

b. Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Allport (dalam Notoatmodjo, 

2010:150) menjelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok: 

1) Kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. 

Hal ini diartikan bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran 

seseorang terhadap objek. 
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2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, artinya 

bagaimana penilaian (terkandung di dalam faktor emosi) orang 

terhadap suatu objek. 

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave), artinya sikap adalah 

komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. 

Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yang 

sesuai dengan intensitasnya sebagai berikut: 

1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseoarang atau subjek menerima stimulus 

atau rangsangan yang diberikan (objek). 

2) Menanggapi (responding) 

Menanggapi disini diartikan memberikan jawaban atau tanggapan 

terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. 

3) Menghargai (valuing) 

Menghargai diartikan subjek, atau seseorang memberikan nilai yang 

positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasanya 

dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau 

menganjurkan orang lain merespons. 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi. 

c. Praktik atau Tindakan (Practice) 

Sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). 

Sikap dapat diwujudkan menjadi suatu perbuatan yang nyata haruslah 

dilengkapi dengan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan 

(support).  
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2.4    Rokok dan Remaja 

2.4.1 Prevalensi Rokok 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007) diketahui bahwa 

usia perokok pemula yaitu remaja pertengahan (15-19 tahun), merupakan 

golongan usia tertinggi pada semua golongan umur dengan jumlah perokok 

mencapai hampir 33,1% dari total keseluruhan jumlah perokok. Pada tahun 2010, 

terjadi kenaikan jumlah perokok pada golongan umur tersebut menjadi 43,3%. 

Dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu tiga tahun terjadi peningkatan 

sebesar 10,2%. Urutan kedua jumlah perokok setelah usia 15-19 tahun adalah 

pada usia 20-24 tahun, kemudian disusul oleh golongan umur 10-14 tahun dan 

urutan keempat ditempati usia minimal 30 tahun. Usia 25-29 tahun menjadi urutan 

kelima dan terakhir adalah usia 5-9 tahun. Sebuah lembaga yaitu International 

Union Againts Tuberculosis and Lung menyebutkan bahwa 30% perokok di dunia 

adalah remaja (15-19 tahun) (Wijaya, 2011).  

 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Remaja Merokok 

Merokok merupakan kegiatan yang membahayakan kesehatan. Ironisnya 

kenyataan di masyarakat menunjukkan realita yang berkebalikan dengan fakta 

yang ada. Merokok sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bahkan sudah tidak 

mengenal tempat, waktu dan batasan usia. Levy (dalam Nasution 2007:82) 

mengatakan bahwa setiap indivu memiliki kebiasaan merokok yang berbeda dan  

biasanya disesuaikan dengan tujuan individu untuk merokok.  

Widianti (2007:61), membagi faktor yang mempengaruhi remaja untuk 

merokok menjadi dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal 

1) Kepribadian 

Kepribadian merupakan sesuatu yang terdapat dalam diri masing-

masing individu dan berbeda jenisnya antara individu yang satu 

dengan individu lainnya. Sifat konformitas pada diri seseorang 

merupakan salah satu sifat kepribadian yang mempengaruhi remaja 

untuk mengkonsumsi rokok dan obat-obatan. Adkinson (dalam 
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Widianti, 2007:63) mengatakan bahwa individu dengan skor yang 

tinggi pada berbagai tes konformitas sosial lebih mudah menjadi 

pengguna rokok dan obat-obatan dibandingkan dengan individu yang 

memiliki nilai konformitas rendah. 

b. Faktor eksternal 

1) Pengaruh orang tua 

Keluarga merupakan tempat pendidikan utama dan awal yang 

didapatkan oleh seorang anak. Orang tua mengajarkan, mendidik dan 

mencontohkan hal-hal yang secara sadar maupun tidak ditirukan oleh 

anak. Ketika anak melihat orang tuanya merokok, maka akan ada 

kecenderungan anak tersebut untuk merokok. Kurangnya perhatian 

orang tua kepada anak serta adanya hukuman yang keras pada anak, 

memiliki kecenderungan lebih besar sang anak untuk merokok 

(Herman, 2007:105). 

2) Pengaruh teman  

Teman adalah seseorang atau sekelompok orang yang dirasa dekat dan 

sering melakukan aktivitas secara bersama-sama. Teman dapat 

membawa pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif 

ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif 

seperti organisasi. Pengaruh negatif juga bisa ditularkan antar sesama 

teman, seperti halnya perilaku merokok. Suatu pertemanan yang 

didalamnya terdapat satu atau lebih individu yang merokok dapat 

membuat individu yang lain dalam kelompok tersebut ikut merokok. 

Al Bachri (dalam Widianti, 2007:69) menjelaskan bahwa diantara 

remaja perokok terdapat 87% diantaranya memiliki satu atau lebih 

dari satu teman yang merokok dalam kelompoknya.  

3) Pengaruh iklan 

Iklan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memperkenalkan 

dan mempromosikan sebuah produk kepada sasaran. Saat ini banyak 

sekali iklan terkait rokok yang beredar dipasaran Indonesia, mulai dari 

iklan di media elektronik maupun media cetak. Iklan rokok yang 
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beredar di masyarakat didesain sedemikian rupa bahkan sangat 

menarik, seperti menggunakan lelaki tangguh sebagai icon rokok 

tersebut. Kesan yang diberikan oleh iklan rokok membuat para sasaran 

menjadi tertarik untuk mengkonsumsi rokok agar terlihat keren dan 

jantan. 

 

2.5    Self Esteem 

2.5.1 Pengertian Self Esteem 

Self esteem merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi remaja karena 

berfungsi sebagai kontributor utama dalam proses kehidupan bagi tercapainya  

pengembangan hidup yang sehat dan mengandung nilai bagi kelangsungan hidup. 

Chaplin (2006:450) menyamakan istilah self esteem dengan self evaluation, yaitu 

suatu penilaian atau pertimbangan yang dibuat seseorang mengenai diri sendiri. 

Menurut James (dalam Nasution 2007:173), self esteem adalah evaluasi terhadap 

diri sendiri dalam rentang dimensi positif dan negatif. Willoughby dkk (dalam 

Narendra 2005:143), mendefinisikan harga diri (self esteem) sebagai nilai yang 

ditempatkan individu terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengacu pada evaluasi diri 

secara menyeluruh terhadap diri sendiri. Santrock (2007:183) juga mendefinisikan 

self esteem atau harga diri sebagai suatu dimensi evaluatif global mengenai diri 

sendiri. Penilaian harga diri secara positif maupun negatif diperoleh dari evaluasi 

individual terhadap dirinya. Individu mengevaluasi diri dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, tempat berorganisasi, tempat bekerja maupun lingkungan 

sosial. Penilaian positif terhadap diri sendiri adalah penilaian terhadap kondisi 

diri, seperti: menghargai kelebihan, menghargai potensi diri dan menerima 

kekurangan diri sendiri. Sedangkan penilaian negatif terhadap diri sendiri, seperti: 

penilaian tidak suka atau tidak puas dengan kondisi diri sendiri dan tidak 

menghargai kelebihan diri dengan melihat diri sendiri sebagai sesuatu yang selalu 

kurang. Harga diri yang tinggi berakar dari penerimaan diri sendiri tanpa syarat 

sebagai individu yang berarti dan penting, meskipun individu tersebut mengalami 

kegagalan, kekalahan atau bersalah (Depkes RI, 2006).  

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri (Self Esteem) 

Harga diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Coopersmith (dalam Sriati dan 

Hernawaty, 2007:3) menyebutkan bahwa yang melatar belakangi terbentuknya 

harga diri (self esteem) terdiri dari 4 komponen, yaitu: 

a. Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu bentuk emosi, perasaan, tindakan dan 

kejadian yang pernah dialami individu. Pengalaman merupakan sesuatu 

yang pernah dirasakan, memiliki makna serta meninggalkan kesan dalam 

hidup individu. Pengalaman individu yang positif dapat meningkatkan 

harga diri (self esteem), seperti: prestasi yang diraih dan kompetensi diri 

dalam berbagai hal. Sedangkan pengalaman indivu yang negatif dapat 

menurunkan harga diri (self esteem), seperti: merasa dirinya tidak 

diterima, tidak kompeten dan tidak bernilai.  

b. Pola Asuh 

Pola asuh merupakan sebuah cara yang dilakukan umumnya oleh orang 

tua sebagai bentuk otoritas yang dimilikinya. Pola asuh merupakan cara 

orang tua dalam memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anak. 

Pola asuh dapat mempengaruhi self esteem anak, seperti sering 

dibanding-bandingkan atau pola suh yang salah dari orang tua kepada 

anaknya. Pola asuh keluarga merupakan hal yang sangat penting karena 

dapat membentuk karakter bagi anak.  

c. Lingkungan 

Lingkungan membawa dampak besar kepada remaja melalui hubungan 

yang baik antara remaja dengan orang tua, teman sebaya dan lingungan 

sekitar. Lingkungan yang membuat remaja merasa diterima, dihargai dan 

dihormati akan menjadikan remaja merasa bahwa dirinya bernilai untuk 

dirinya sendiri dan orang lain.  

d. Sosial ekonomi 

    Sosial ekonomi merupakan sesuatu yang mendasari perbuatan individu 

untuk memenuhi dorongan sosial yang memerlukan dukungan finansial. 
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Individu dengan latar sosial ekonomi tinggi akan merasa lebih berarti dan 

berharga jika dibandingkan remaja dengan sosial ekonomi rendah.  

 

2.5.3 Indikator Harga Diri (Self Esteem) 

Harga diri (Self Esteem) dapat terukur melalui beberapa perilaku positif 

maupun negatif yang dilakukan oleh seseorang. Berikut ini adalah indikator yang 

digunakan untuk mengukur harga diri individu melalui observasi perilaku 

(Santrock, 2007:198):  

a. Indikator positif 

1) Memberikan pengarahan atau perintah kepada orang lain 

2) Menggunakan kualitas suara yang sesuai dengan situasinya 

3) Mengungkapkan pendapat 

4) Duduk bersama orang selama melakukan aktivitas sosial 

5) Bekerja secara kooperatif dalam sebuah kelompok 

6) Memulai percakapan yang ramah dengan orang lain 

7) Menjaga jarak yang nyaman antara dirinya dengan orang lain 

8) Menatap mata orang lain ketika berbicara atau sedang diajak berbicara 

9) Mempertahankan kontak mata selama melakukan percakapan 

10) Lancar dan tidak ragu-ragu dalam berbicara. 

b. Indikator negatif 

1) Merendahkan orang lain dengan cara mengejek, memanggil nama 

secara langsung dan bergosip 

2) Menggunakan bahasa tubuh secara berlebihan atau diluar konteks 

3) Melakukan sentuhan yang tidak pada tempatnya atau menghindari 

kontak fisik 

4) Membiarkan kesalahan terjadi 

5) Menyombongkan prestasi, keterampilan dan penampilan 

6) Secara verbal merendahkan dirinya sendiri 

7) Berbicara dengan nada keras, kasar dan dogmatik. 
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2.5.4 Aspek-Aspek Harga Diri (Self Esteem)  

Coopersmith (dalam Sriati dan Hernawaty, 2007:7) menyebutkan bahwa 

harga diri (self esteem) individu terdiri dari tiga aspek, yaitu: 

a. Perasaan berharga 

Perasaan berharga merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu saat 

merasa dirinya berharga karena dihargai oleh orang lain. Individu yang 

merasa dirinya berharga, akan dapat mengekspresikan dirinya dengan 

baik, dapat menerima kritik dan dapat mengontrol perilaku 

b. Perasaan mampu 

Perasaan mampu merupakan perasaan yang dimiliki pada saat individu 

merasa mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Individu 

yang memiliki harga diri positif menyukai tugas baru yang menantang, 

aktif dan tidak cepat binggung jika segala sesuatu berjalan tidak sesuai 

dengan rencana. Perasaan mampu dan kompeten ketika melaksanakan 

tugas, secara bertahap dapat meningkatkan harga diri remaja.  

c. Perasaan diterima 

    Perasaan diterima merupakan perasaan yang dimiliki individu ketika 

individu diterima sebagai dirinya sendiri oleh suatu kelompok, yaitu 

diperlakukan sebagai bagian dari kelompok, maka individu tersebut akan 

merasa dirinya diterima dan dihargai oleh kelompok tersebut. 

 

2.6   Teori Kognitif Sosial 

Teori kognitif sosial relevan untuk komunikasi kesehatan. Terdapat 

beberapa alasan yang mendukung pernyataan diatas. Pertama, teori ini 

menghubungkan aspek kognitif, emosi dan perilaku untuk memahami perubahan 

perilaku. Kedua, konsep teori ini memberikan cara baru meneliti perilaku dalam 

pendidikan kesehatan. Teori kognitif sosial memberikan kerangka konsep untuk 

memahami, memprediksi dan merubah perilaku manusia. Teori ini 

mengidentifikasikan perilaku manusia sebagai interaksi antara faktor personal, 

perilaku dan lingkungan. Teori kognitif sosial sangat membantu dalam memhami 

dan memprediksi perilaku kelompok maupun individu dan mengidentifikasi 
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metode perilaku mana yang dapat dimodifikasi atau diubah. Inti dari teori kognitif 

sosial adalah “reciprocal determinism” antara kognisi, perilaku dan lingkungan. 

Teori ini tidak hanya memfokuskan pada pembentukan perilaku secara otomatis 

oleh kekuatan lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya proses pemikiran 

intervensi (informsi, penerimaan, penyimpanan dan pembenaran) serta kontol diri 

dalam menunjukkan perilaku. Proses pengaturan diri, termasuk menghasilkan 

dorongan sendiri dan konsekuensi ditonjolkan pada teori ini. Perilaku dapat 

dijelaskan dengan istilah interaksi yang saling mempengaruhi serta terjadi secara 

terus menerus antara kognitif, perilaku dan lingkungan. Self efficacy merupakan 

mekanisme kognitif. Self esteem merupakan bagian dari self efficacy. Menurut 

teori kognitif sosial, harapan hasil dan keyakinan sangat penting dalam merubah 

perilaku. Harapan hasil merupakan suatu perkiraan bahwa suatu perilaku dapat 

memberikan hasil. Individu dengan self efficacy tinggi, akan lebih percaya diri 

terhadap kemampuan yang dimilikinya dibandingkan individu dengan self efficacy 

yang rendah. Interaksi yang terjadi antara personal dan perilaku melibatkan 

pengaruh pikiran serta tindakan individu. Interaksi antara personal dan lingkungan 

melibatkan kepercayaan individu dan kompetensi kognitif yang dikembangkan 

dan dimodifikasi oleh pengaruh sosial dan struktur dalam lingkungan. Interaksi 

yang ketiga yaitu interaksi antara lingkungan dan perilaku. Perilaku individu 

sangat ditentukan oleh lingkungan yang mendukung begitu juga sebaliknya. 

Lingkungan terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik adalah ukuran ruangan, suhu ambien atau ketersedian barang 

tertentu. Lingkungan sosial meliputi anggota keluarga, teman dan kolega. Ketiga 

faktor tersebut (lingkungan, personal dan perilaku) saling mempengaruhi secara 

konstan (Gumilar, 2007:285). 
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2.7 Kerangka Teori  

Berikut ini kerangka teori penelitian yang dimodifikasi dari teori kognitif 

sosial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Bagan kerangka teori penelitian yang dimodifikasi dari teori kognitif sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

1. Pengetahuan 

2. Biologis 

3. Afektif 

     Self Esteem :  

a. Merasa mampu 

b. Merasa berharga 

c. Merasa diterima 

 

 

Lingkungan 

1. Lingkungan Fisik 

a. Ketersediaan toko/ swalayan 

yang menjual rokok 

b. Ketersediaan modal (dana) 

c. Iklan 

2. Lingkungan Sosial 

a. Keluarga 

b. Teman 

c. Kolega (Sekolah) 

 

 

Perilaku 

1. Tertutup 

2.  Terbuka 

 

Perilaku Merokok Remaja: 

a. Jumlah rokok/ hari 

b. Waktu merokok 

c. Tempat merokok 

d. Teman merokok 

e. Alasan merokok 

f. Usia awal merokok 

g. Sumber rokok 
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2.8 Kerangka Konsep 

  Berikut ini kerangka konsep penelitian yang dimodifikasi dari teori kognitif 

sosial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Bagan kerangka konsep penelitian yang dimodifikasi dari teori kognitif sosial 

 

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti ingin meneliti 

tentang gambaran self esteem pada remaja perokok di SMA Islam Kabupaten 

Lumajang. Terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, 

yaitu personal, lingkungan dan perilaku. Personal terdiri dari pengetahuan, faktor 

biologis dan afektif. Self esteem terdapat di dalam afektif yang merupakan bagian 

dari komponen personal. Merasa mampu, merasa berharga dan merasa diterima 

merupakan indikator dari self esteem. Lingkungan terdiri dari dua macam yaitu 

Personal 

 

 

 3.  Afektif 

Self Esteem : 

a. Merasa mampu 

b. Merasa berharga 

c. Merasa diterima 

 

 

Lingkungan 

1. Lingkungan Fisik 

a. Ketersediaan toko/ swalayan 

yang menjual rokok 

b. Ketersediaan modal (dana) 

c. Iklan 

2. Lingkungan Sosial 

a. Keluarga 

b. Teman 

c. Kolega (Sekolah) 

 

 

Perilaku 

 

2.  Terbuka 

Perilaku Merokok Remaja: 

a. Jumlah rokok/ hari 

b. Waktu merokok 

c. Tempat merokok 

d. Teman merokok 

e. Alasan merokok 

f. Usia awal merokok 

g. Sumber rokok 

 

1. Tertutup 

1. Pengetahuan 

2. Biologis 
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lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik dan sosial keduanya merupakan 

komponen yang mempengaruhi suatu perilaku maupun personal. Lingkungan 

Ketersedian toko/ swalayan yang menjual rokok, modal (uang) untuk membeli 

rokok dan adanya iklan terkait rokok merupakan contoh lingkungan fisik.. 

Lingkungan sosial meliputi keluarga, teman dan kolega (dalam penelitian ini yaitu 

sekolah). Pengaruh keluarga, khususnya orang tua dapat dilihat dari pola asuh 

yang diberikan kepada remaja perokok tersebut. Lingkungan sekitar seperti di 

rumah dan di sekolah dapat menyebabkan remaja untuk merokok begitu pula 

dengan teman sebaya. Kecenderungan perilaku merokok dapat terjadi apabila 

dalam sebuah peer group terdapat satu atau lebih remaja yang merokok, maka 

dapat mempengaruhi remaja yang lain dalam peer group tersebut untuk merokok 

juga. Perilaku terbuka meliputi beberapa komponen yaitu jumlah rokok yang 

dikonsumsi setiap harinya, waktu dan tempat untuk merokok dan alasan yang 

mendasari informan untuk merokok. Teman yang melakukan kegiatan serupa 

yakni merokok, sumber rokok didapatkan dan usia awal mulai mengkonsumsi 

rokok juga merupakan perilaku terbuka yang akan diteliti.  
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam “Self Esteem Pada Remaja Perokok” 

merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Bogdon dan Taylor (Moleong, 2010:6), penelitian kualitatif merupakan 

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku individu yang diamati. Penelitian 

kualitatif juga mengarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Hal ini 

berarti tidak boleh menempatkan individu atau organisasi ke dalam variable atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sebuah keutuhan. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen. 

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang ingin 

memahami suatu keadaan sosial secara lebih mendalam. Teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrument untuk mengumpulkan data 

atau mengukur status variabel yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif 

yang menjadi instrument ialah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010:2).   

 

3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan pada sebuah sekolah swasta berbasis Islam 

yaitu SMA Islam (SMAI) di Kabupaten Lumajang. SMAI merupakan sebuah 

sekolah yang mayoritas siswanya berjenis kelamin laki-laki. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Peneliti menetapkan penelitian ini dilakukan dari bulan Mei tahun 2015 

hingga selesai.  
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3.3    Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan merupakan 

individu yang digunakan sebagai sumber yang memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010:97). Menurut Suyanto 

(2005:172), informan penelitian terbagi atas beberapa macam, yaitu : 

1. Informan kunci (key informan) 

Informan kunci adalah individu yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan 

kunci dalam penelitian ini ialah Guru BK (Bimbingan Konseling) di 

SMA Islam Lumajang yang mengetahui dan berinteraksi secara 

langsung dengan para informan utama.  

2. Informan utama 

Informan utama adalah individu yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang akan diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah 

para siswa SMA Islam Lumajang dan terdiri dari siswa kelas X, kelas 

XI dan kelas XII. Keseluruhan informan utama merupakan siswa laki-

laki. 

3. Informan tambahan 

Informan tambahan adalah individu yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang 

diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah penjaga kantin 

dan penjaga sekolah serta teman sekolah informan utama. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball. 

Snowball sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel dengan bantuan 

key-informan. Informan kunci atau  key informan inilah yang akan menunjukkan 

peneliti kepada informan utama. Peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai 

persyaratan untuk dijadikan sampel (Subagyo, 2006:31).  
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3.4   Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian. Fokus 

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial 

(Sugiyono, 2010:196). Fokus penelitian dalam penelitian ini akan dijelaskan pada 

tabel di bawah, yaitu : 

Tabel 3.1 Fokus penelitian dan definisi operasional 

No Fokus Penelitian Definisi 

1. Karakteristik informan: 

a. Umur 

 

 

b. Tingkat pendidikan 

 

Lama waktu hidup informan yang terhitung sejak 

dilahirkan sampai ulang tahun terakhir dan 

dinyatakan dalam satuan tahun. 

Jenjang pendidikan formal yang saat ini dijalani 

informan utama yang dinyatakan dalam tingkatan 

kelas. 

 

2. Remaja Masa dimana terjadi perubahan fisik karena 

pubertas, emosional maupun pola pikir yang 

lebih luas. Remaja dalam penelitian ini 

merupakan remaja dengan rentang usia 15-19 

tahun.  

 

3. Personal  

Self esteem  

 

 

 

Merasa mampu 

 

 

 

Merasa berharga 

 

 

 

 

 

Merasa diterima 

Faktor yang terdapat dalam diri individu, 

Pengukuran atau penilaian remaja perokok 

terhadap dirinya sendiri yang dapat dinyatakan 

dalam self esteem/ harga diri positif maupun 

negatif. 

Perasaan dari dalam diri individu yang 

menganggap dirinya dapat melakukan sesuatu 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan individu 

tersebut. 

Perasaan dari dalam diri individu yang 

menganggap dirinya mempunyai nilai yang lebih 

tnggi dari yang lain atau dianggap memiliki nilai 

lebih oleh orang lain. Sebuah perasaan dihargai 

keberadaannya maupun apa yang individu 

tersebut lakukan. 

Perasaan dari dalam diri individu yang 

menganggap dirinya diterima sebagai dirinya 

sendiri oleh suatu kelompok sosial. Dianggap 

menjadi bagian dari kelompok tersebut dan 

diperlakukan dengan baik dalam lingkungannya 

juga merupakan ciri sebuah perasaan diterimanya 

individu ke kelompok sosial yang diinginkannya.  

4. Lingkungan 

 

 

Tempat individu berada dan melakukan 

aktifitasnya. 

Terdiri dari ketersediaan rokok, ketersediaan 

toko/ swalayan yang menjual rokok, ketersediaan  
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No. Fokus Penelitian Definisi 

  modal (uang) untuk mendapatkan rokok dan 

iklan terkait rokok. 

Terdiri dari keluarga, teman dan kolega (dalam 

hal ini adalah sekolah). 

5. Perilaku terbuka 

 

Perilaku merokok 

 

a. Jumlah rokok/ hari 

 

b. Waktu merokok 

 

c. Tempat merokok 

 

d. Teman merokok 

 

e. Alasan merokok 

 

f. Usia awal merokok 

 

g. Sumber rokok 

Tindakan yang dapat diamati oleh individu lain, 

dalam hal ini adalah perilaku merokok remaja. 

Kegiatan membakar dan menghisap batang 

rokok, untuk mendapatkan manfaatnya. 

Banyaknya batang rokok yang dikonsumsi setiap 

harinya. 

Seluruh rangkaian saat, ketika rokok dikonsumsi 

oleh individu dan dinyatakan pada pukul tertentu 

Lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi 

rokok. 

Individu lain yang juga turut mengkonsumsi 

rokok pada waktu dan tempat yang sama. 

Faktor yang menjadi latar belakang individu 

untuk mengkonsumsi rokok. 

Umur individu ketika mencoba rokok untuk 

pertama kalinya dan dinyatakan dalam tahun. 

Segala bentuk dan cara didapatkannya rokok 

untuk dikonsumsi.  

 

 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan huruf atau kata, kalimat atau angka yang 

dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Data tersebut merupakan sifat 

atau karakteristik dari sesuatu yang diteliti (Notoatmodjo, 2010:180). Sumber data 

dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihimpun langsung oleh 

peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui tangan kedua. 

Terdapat beberapa sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung pada sumber 

data (informan) yaitu diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth 

interview), observasi dan triangulasi. Wawancara mendalam (indepth 

interview) dan observasi dilakukan kepada informan utama yaitu siswa 

SMAI yang merupakan perokok aktif. Data primer yang dibutuhkan 
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dalam penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam (indepth 

interview) terkait perilaku merokok untuk meningkatkan self esteem 

pada pelajar perokok di SMAI.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang diperoleh dari pihak lain. Data 

sekunder merupakan data pendukung yang berguna sebagai penunjang 

dan pelengkap data primer yang masih berhubungan dengan penelitian 

(Sugiyono, 2012:225). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan 

melalui data dari ruang BK (Bimbingan konseling), informasi dari teman 

informan utama, penjaga kantin dan penjaga sekolah. 

 

3.6    Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara (Sugiyono, 2010:308). Berdasarkan tempatnya, data dapat diperoleh 

dan dikumpulkan pada setting alamiah atau natural. Data menurut sumbernya 

dibagi dalam 2 pilihan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber yang diperoleh langsung dari informan sedangkan sumber 

sekunder didapatkan dari lembaga yang terkait dalam penelitian. Menurut segi 

cara, data dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan 

observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain : 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan sebuah maksud 

tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang berperan untuk mengajukan pertayaan dan 

terwawancara yang berperan memberikan jawaban atas apa yang sudah 

ditanyakan oleh pewawancara (Moeleong, 2009:186). Jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview). 

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara yang dilakukan secara 
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informal tanpa menggunakan panduan wawancara yang paten, dalam 

artian pertanyaan yang diajukan dapat berkembang sesuai dengan situasi 

dan kondisi pada saat in-depth interview berlangsung. Pertanyaan yang 

diberikan saat wawancara bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan pada saat wawancara dengan informan. Data yang 

diperoleh dari wawancara mendalam ini terdiri dari kutipan langsung dari 

orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan 

pengetahuannya (Bungin, 2011:6). 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan 

ketepatan pengamatan. Dokumentasi ini dilakukan untuk merekam 

pembicaraan dan juga dapat merekam suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh informan pada saat wawancara (Nazir, 2005:48). Metode 

dokumentasi adalah salah satu metode yang pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodolgi penelitian sosial. Metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh sejumlah besar fakta dan data sosial yang 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Bungin, 2011:115). 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa rekaman 

suara hasil wawancara dengan informan penelitian dan transkrip hasil.  

3. Triangulasi Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulan teknikasi untuk melakukan cek 

kredibilitas dan dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber 

data (Sugiyono, 2010:330). Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber dari berbagai sumber penelitian 

yaitu informan kunci dan informan tambahan.  

4. Observasi 

 Observasi merupakan suatu prosedur yang berencana, antara lain meliputi 

kegiatan melihat, mendengar dan mencatat sejumlah taraf aktivitas 
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tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data lapangan 

ataupun pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya (Notoatmodjo: 2010:115). 

 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan data 

 Sugiyono (2010:306) menyatakan bahwa instrument pengumpulan data 

adalah alat bantu yang digunakan sebagai sarana yang dapat diwujudkan dalam 

benda. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

panduan wawancara mendalam. Panduan wawancara sangat memungkinkan 

berkembang sewaktu penelitian berlangsung sesuai dengan informasi yang ingin 

didapatkan oleh peneliti. Panduan wawancara ini digunakan untuk metode 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan bantuan lat perekam 

suara dan alat tulis. Alat perekam suara yang digunakan adalah handphone dengan 

file Mp3. Instrumen yang digunakan untuk pengamatan secara langsung adalah 

kamera digital agar lebih efisien dan efektif. 

 

3.7    Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Penyajian Data 

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, bahkan dapat berupa cerita 

pendek (Bungin, 2011:103). Teknik penyajiajn data yang digunakan dalam 

penelitianj ini adalah dalam bentuk uraian kata dan kutipan langsung dari 

informan yang disesuaikan dengan bahasa dan pandangan informan. Penyajian 

data dilakukan dalam bentuk bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat 

sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli informan. Kemudian berdasarkan 

ungkapan dan bahasa asli informan tersebut, dapat dikemukakan temuan peneliti 

yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan teori yang sudah ada.  
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3.7.2 Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

dan menganalisis hasil penelitian untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan. 

Analisis data yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. 

Penelitian ini menggunakan content analysis, yaitu teknik penelitian untuk 

membuat interfensi yang dapat ditiru (replicable) dan data yang sahih dengan 

memperhatikan konteksnya (Bungin, 2011:103). 

Miles dan Huberman, 1984 (dalam Sugiyono, 2010:206) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

a.  Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah diperoleh dari 

lapangan, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta 

mencari tema dan polanya. Hal ini dilakukan agar data yang sudah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mempermudah peneliti untuk mencari data apabila diperlukan kembali. 

b. Penyajian data (data display) 

Penyajian data berupa deskripsi kumpulan informasi tersusun yang akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. Penyajian 

data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif. 

c.  Penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing/ verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang kredibel dapat terjadi 

apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal didukung oleh 

bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan 

guna mengumpulkan data. Analisis data penelitian ini menggunakan 
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model interaktif dimana komponen analisis data (yang mencakup 

reduksi, penyajian data dan penarika kesimpulan) secara interaktif saling 

berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.  

 

3.8 Validitas dan Realibilitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas. Menurut Sugiyono (2012:244), dalam penelitian kualitatif, 

validitas data internal yang dilakukan disebut kredibilitas. Validitas data dapat 

dicapai dengan membandingkan informasi dari informan utama serta melakukan 

triangulasi sumber berupa indepth interview pada informan tambahan (informan 

cross check) yaitu keluarga, teman dan warga sekolah yang berada di SMAI. 

Realibilitas data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara meneliti 

kedalaman informasi yang diungkapkan informan dengan memberi umpan balik 

kepada informan sehingga bisa dilihat apakah informan tersebut memberikan 

informasi yang benar, serta melakukan konsultasi kepada para ahli yang dalam hal 

ini adalah dosen pembimbing penelitian. 
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3.9 Alur Penelitian 

 

  Langkah            Hasil 

 

         Menentukan fokus penelitian  

 

 

 

       Menentukan informan penelitian  

 

 

             Menentukan, menyusun  

                panduan wawancara 

  

      Melakukan pengumpulan data  

dengan cara wawancara, dokumentasi,  

          triangulasi dan observasi                                                                                                                                       

                   

           

         Melakukan reduksi data 

 

 

 

       Melakukan interpretasi data 

 

 

 

          Penarikan kesimpulan 

 
 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

1. Menggambarkan faktor perilaku 

merokok pada remaja SMAI 

2. Menggambarkan faktor personal (self 

esteem) pada remaja perokok SMAI 

3. Menggambarkan faktor lingkungan 

terhadap perilaku merokok remaja 

SMAI 

Guru BK, Siswa kelas X, XI dan XI yang 

merokok, keluarga siswa perokok, teman 

siswa perokok, rekan kerja siswa 

perokok, penjaga kantin, penjaga sekolah 

Panduan wawancara 

Data hasil wawancara, dokumentasi dan 

hasil observasi 

Hal pokok yang sesuai tema dan pola 

fokus penelitian 

Data yang telah diinterpretasikan 

Hasil kesimpulan yang kredibel 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Pengerjaan Lapangan 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, dimana peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009:58). 

Informan utama dalam penelitian ini adalah para remaja perokok di SMA Islam 

Lumajang. Informan utama ditentukan melalui teknik snowball sampling. 

Penentuan informan utama dilakukan dengan bantuan informan kunci. Informan 

kunci pada penelitian ini adalah guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah 

tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini didasarkan pada kejenuhan data.  

 Proses awal penelitian dimulai dengan tahapan mencari kota di daerah 

Jawa Timur yang memiliki kasus remaja perokok paling banyak dan dipilih salah 

satu, sehingga mendapatkan satu kota yaitu kota Lumajang yang menempati 

posisi 12 besar kabupaten dengan kasus remaja perokok terbanyak setelah 

Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Langkah berikutnya adalah 

menentukan 5 sekolah, yang terdiri dari gabungan SMP dan SMA sederajat. 

Sekolah yang terpilih adalah SMK Jenderal Sudirman Lumajang, SMA Islam 

Lumajang, SMK YP 17 Lumajang, SMPN 4 Lumajang dan SMA PGRI 1 

Lumajang. Pemilihan lima sekolah yang akan dilakukan studi pendahuluan 

tersebut melalui sistem random sampling sederhana dan angket kepada 30 orang 

warga Lumajang. Berdasarkan hasil angket didapatkan lima sekolah tersebut 

menjadi lima terbesar sekolah yang banyak siswa perokoknya berdasarkan 

penilaian dari 30 responden asal kota pisang tersebut. Studi pendahuluan pun 

dilakukan pada kelima sekolah tersebut sehingga didapatkan satu sekolah yang 

cukup menarik. Tingginya angka siswa perokok di sekolah tersebut, lokasi 

sekolah yang terletak di pusat kota dan dekat dengan rumah sakit dan dinas 

kesehatan serta latar belakang sekolah yang mengutamakan nilai-nilai agama 

Islam, menjadikan SMA Islam Lumajang menjadi lokasi yang sesuai untuk 
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penelitian dengan judul Self Esteem Pada Remaja Perokok ini. Peneliti dibantu 

oleh informan kunci, menetapkan beberapa nama yang berpeluang menjadi 

informan utama. Beberapa nama siswa yang diberikan oleh informan kunci 

merupakan siswa yang terdiri dari kelas X dan XI. Kelas XII sengaja tidak dipilih 

karena pada saat itu sedang sibuk Ujian Akhir Nasional, sehingga dikhawatirkan 

akan menghambat penelitian tersebut. Peneliti kemudian mengambil satu nama 

dari daftar tersebut kemudian dari informan utama tersebut bergulir menuju 

informan utama kedua yang kebetulan juga merupakan rekomendasi dari 

informan kunci, begitu pula untuk informan utama yang ketiga. Wawancara 

mendalam dilakukan selama kurang lebih 2 minggu, lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan peneliti yaitu 1 bulan. Kondisi ini dikarenakan pada Minggu ke-3, 

siswa SMA Islam Lumajang sudah memasuki Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan 

pada akhir Minggu ke-4 sudah mulai libur sekolah dilanjutkan dengan libur puasa.  

Alur proses pengerjaan lapangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Alur Proses Pengerjaan lapangan 

Keterangan: 

IK : Informan Kunci  

IU1 : Informan Utama Pertama 

IU2 : Informan Utama Kedua 

IU3 : Informan Utama Ketiga 

IT1 : Informan Tambahan Pertama 

IK 

IT1 IU1 IT2 

IU2 IT3 

IT4 IU3 
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IT2 : Informan Tambahan Kedua 

IT3 : Informan Tambahan Ketiga 

IT4 : Informan Tambahan Keempat 

 

Penjelasan alur penelitian: 

Penelitian dilakukan dengan mendatangi SMA Islam Lumajang dan 

mencari rekomendasi nama siswa dari informan kunci yang sudah ditetapkan. 

Terdapat beberapa siswa yang direkomendasikan oleh informan kunci, namun 

hanya tiga informan utama saja yang diteliti. Hal ini dikarenakan IU1, IU2 dan 

IU3 dirasa sudah memenuhi kejenuhan data. Informasi dari IU1 ditunjang oleh 

informasi tambahan dari IT1 dan IT2, sedangkan IU2 dan IU3 ditunjang dengan 

informasi dari IT3 dan IT4. IU2 merupakan rekomendasi dari IK dan IU1, 

sedangkan IU3 merupakan rekomendasi dari IK dan IU2. Wawancara mendalam 

dilakukan diluar jam sekolah, dengan terlebih dahulu membuat janji dengan 

informan utama. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan informan 

utama dengan informan tambahannya masing-masing dilakukan pada hari yang 

sama.  

 

4.2 Gambaran Informan Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu informan kunci, tiga 

informan utama dan lima informan tambahan. Informan kunci pada penelitian ini 

adalah guru BK (Bimbingan Konseling) di SMA Islam tersebut yang mengetahui 

secara pasti, siapa saja siswanya yang merokok di sekolah. Informan utama pada 

penelitian ini adalah satu orang dari kelas X dan dua orang dari kelas XI. 

Informan tambahan pada penelitian bermacam-macam, mulai dari  penjaga kantin, 

siswa SMA Islam Lumajang yang merupakan teman informan utama, pacar 

informan utama serta teman kerja informan utama. Gambaran lebih mendalam 

tentang karakteristik masing-masing informan adalah sebagai berikut: 

a. IK 

IK berjenis kelamin perempuan. IK memiliki tinggi sekitar 158 cm, berkulit 

kuning serta berkerudung. Suaranya yang lemah lembut serta perilakunya 
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bersahaja membuat guru yang satu ini menjadi favorit bagi sebagian besar 

murid di SMA Islam Lumajang. Beliau adalah guru yang sangat peduli 

terhadap perilaku merokok pada siswa khususnya di SMA Islam Lumajang. 

Peneliti mengenal IK mulai dari awal peneliti hendak melakukan studi 

pendahuluan hingga penelitian selesai. IK merupakan sosok kunci yang 

memberikan banyak sekali informasi bagi peneliti. Sikap IK sangat baik serta 

tutur katanya yang tidak menyinggung perasaan. IK juga tidak segan-segan 

membantu menjembatani peneliti dengan informan utama dengan cara 

mempertemukan peneliti dengan informan utama secara langsung. Kondisi ini 

sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian ini, terlebih ketika 

melakukan pendekatan awal kepada informan utama. IK memberikan 

kebebasan waktu dan tempat sehingga peneliti bebas berkenalan dan membuat 

janji dengan informan utama.  

b. IU1 

IU1 berjenis kelamin laki-laki. IU1 adalah siswa kelas X. Kulitnya putih bersih 

dengan tinggi sekitar 170 cm. Rambutnya rapi, matanya sayu serta giginya 

yang gingsul selalu terlihat ketika IU1 melempar senyum kepada peneliti. Bibir 

IU1 terlihat berwarna merah mudah selayaknya bibir orang yang tidak 

merokok. Sikap IU1 sangat baik, tutur katanya tidak menyinggung perasaan, 

mau menerima saran dan kritikan adalah kesan pertama yang diberikan IU1 

kepada peneliti. Janji pertemuan antara peneliti dengan IU1 berjalan dengan 

mulus, dikarenakan IU1 sangat fleksibel untuk menentukan waktu dan tempat 

wawancara mendalam akan dilaksanakan.  

c. IU2 

IU2 berjenis kelamin laki-laki. IU2 adalah siswa kelas X1. Kulitnya kuning 

dengan tinggi sekitar 172 cm. Sikapnya yang ramah dan bersahabat membuat 

kedekatan antara informan dengan peneliti berjalan dengan baik. Informasi 

yang diberikan oleh IU2 sangat jelas dan runtut sehingga membantu penelitian 

ini berjalan dengan baik. Bibirnya tampak tebal kehitaman. Badannya yang 

tegap serta suara yang lantang membuat IU2 disegani oleh rekan-rekannya dan 

banyak yang menganggapnya sebagai bos atau ketua. IU2 merupakan 
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seseorang yang kurang bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya 

sehingga sering kali bertengkar dengan teman-temannya. IU2 juga merupakan 

seseorang yang selalu berkata jujur. IU2 akan diam saja ketika IU2 merasa 

tidak terancam dan bersikap cuek saja. IU2 adalah individu yang sangat 

menghargai wanita. 

d. IU3 

IU3 berjenis kelamin laki-laki. IU3 adalah siswa kelas X1. Kulitnya sawo 

matang dengan tinggi sekitar 175 cm. IU3 memiliki wajah yang garang, 

sehingga membuat orang yang pertama melihat berfikir bahwa IU3 bukanlah 

pribadi yang ramah. Ketika mulai berbicara dengan IU3, penilaian kita akan 

langsung berubah seketika karena keramahan yang ditunjukkan sulung dari 4 

bersaudara ini. Badannya tegap layaknya anggota tentara. Ketika berjabat 

tangan, peneliti dapat merasa bahwa tangan IU3 kasar dan terdapat sedikit 

daerah yang mengepal pada telapak tangan. Kondisi ini menandakan bahwa 

IU3 sering melakukan pekerjaan yang berat dan kasar. Bibirnya hitam pekat 

dan gigi yang juga mulai menguning menandakan IU3 adalah seorang perokok 

aktif. Sifat IU3 memang sedikit pendiam, hal ini terlihat dari percakapan awal 

yang hanya berjalan satu sisi saja, namun seiring dengan berjalannya waktu 

serta kondisi yang diciptakan oleh peneliti maka IU3 pun akhirnya mau 

bersikap terbuka dan bercerita panjang lebar. 

e. IT1 

IT1 berjenis kelamin laki-laki. IT1 adalah sahabat dari IT1 dan merupakan 

siswa kelas X. Kulitnya sawo matang dengan tinggi sekitar 170 cm. Memakai 

anting hitam dan gelang menjadi ciri khas nya jika diluar sekolah. Rambut IT1 

dimodel khas mohak yaitu rambut diberi gel dan dibentuk sedemikian rupa 

hingga berdiri tegak. IT1 merupakan anak yang menghormati orang yang lebih 

tua dan tutur katanya tidak menyakiti perasaan. Kondisi ini menepis anggapan 

peneliti jika anak yang memakai anting pastilah kurang sopan terhadap orang 

lain. Bibirnya hitam pekat serta gigi yang mulai menguning dengan kerak khas 

berwarna hitam juga terlihat pada IT1. 
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f. IT2 

IT2 berjenis kelamin perempuan. IT2 merupakan teman sekelas IU1. 

Tingginya sekitar 155 cm dengan kulit sawo agak matang. Sikap IT2 sedikit 

tertutup dan cenderung pasif ketika diwawancarai bahkan terkesan tidak 

bersahabat dengan peneliti. Memainkan rambut adalah ciri dari IT2.  

g. IT3 

IT3 berjenis kelamin perempuan. IT3 merupakan pacar dari IU2. IT3 saat ini 

juga masih duduk di kelas XI dan satu kelas dengan IU2. IT3 memiliki tinggi 

sekitar 159 cm dengan kulit putih namun berjerawat di bagian wajahnya. Tutur 

kata IT3 tidak menyakiti perasaan serta menggundang gelak tawa lawan 

bicaranya ketika gadis bermata lebar ini berbicara menggunakan logat bahasa 

daerah Jawa Timuran. IT3 bukan seorang perokok aktif melainkan perokok 

pasif dikarenakan pacar dan ayahnya setiap hari tak pernah lepas dari rokok. 

IT3 merupakan individu yang tidak tahan terhadap asap rokok. IT3 akan 

dengan spontan menutupi bagian hidung dan mulutnya ketika ada teman yang 

merokok di sebelahnya.  

h. IT4 

IT4 berjenis kelamin laki-laki. IT4 merupakan rekan kerja dari IU3. Tingginya 

sekitar 165 cm dengan kulit sawo matang. Rambutnya dimodel khas anak 

zaman sekarang yaitu kedua sisi kanan dan kirinya dipotong tipis dan hanya 

rambut bagian tengah saja yang tampak lebat. Kumis tipis dan tahi lalat di 

bawah bibir juga menghiasi wajah IT4 tersebut. Sikapnya yang sedikit pemalu 

dan suara yang kecil membuat peneliti harus ekstra dalam proses wawancara 

mendalam tersebut. IT4 sudah bekerja sekitar 5 tahun di tempat tersebut. IT4 

juga merupakan perokok aktif. Bibirnya pun tampak hitam pekat serta giginya 

yang mulai menguning dengan sedikit kerak hitam dibagian atas menandakan 

bahwa IT4 sudah sejak lama mengkonsumsi rokok. 
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4.3       Gambaran Tempat Penelitian 

  Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 

provinsi Jawa Timur. Pemda Lumajang (2014) menginformasikan bahwa secara 

geografis, kabupaten Lumajang terletak antara 112° 50’-113° 22’ Bujur Timur 

dan 7° 52’-8° 23’ Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari dua puluh 

satu kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, 

Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, 

Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, 

Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas-batas administrasi kabupaten 

Lumajang sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang 

SMA Islam Lumajang adalah salah satu sekolah swasta yang berada 

kurang lebih 500 meter dari pusat kota Lumajang. SMA Islam merupakan sebuah 

sekolah yang banyak dikelilingi oleh pertokoan, sekolah bahkan rumah sakit dan 

dinas kesehatan. SMA Islam masuk setiap hari, mulai dari hari Senin hingga hari 

Sabtu. Waktu pelajaran disekolah tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan. 

Hari Senin hingga Kamis, sekolah dimulai pukul 07.15 dan berakhir pukul 13.30 

WIB. Hari Jum’at diakhiri pukul 11.00 WIB, sedangkan hari Sabtu diakhiri pukul 

12.00 WIB.  

Jumlah keseluruhan siswa dari kelas X hingga kelas XII sekitar 146 siswa. 

Total siswa kelas X adalah 49 siswa, total siswa kelas XI adalah 38 siswa dan 

total siswa kelas XII adalah 59 siswa. Kelas X terdiri dari 2 kelas yaitu X1 dan 

X2. Kelas X1 terdiri dari perempuan sejumlah 9 siswa perempuan dan 16 siswa 

laki-laki, sedangkan kelas X2 terdiri dari 11 siswa perempuan dan siswa laki-laki 

sejumlah 13 orang. Kelas XI terdiri dari kelas XI IPAdan XI IPS. Kelas XI IPA 

terdiri dari 8 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki, sedangkan kelas XI terdiri 

dari 3 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Kelas XII terdiri dari 3 kelas yaitu 

kelas XII IPA, XII IPS 1 dan XII IPS 2. Kelas XII IPA terdiri dari 10 siswa 
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perempuan dan 9 siswa laki-laki. Kelas XII IPS 1 terdiri dari 3 siswa perempuan 

dan 17 siswa laki-laki, sedangkan kelas XII IPS 2 terdiri dari 5 siswa perempuan 

dan 15 siswa laki-laki.  

SMA Islam merupakan sekolah yang lebih mengedepankan nilai-nilai 

agama dengan porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sekolah yang lain. 

SMAI terletak di depan SD Islam Tompokersan dan Madrasah Alliyah Putri. 

SMAI mewajibkan sekolahnya untuk memakai jilbab wajib bagi siswa putri 

selama jam sekolah dan bagi tamu yang berkunjung disarankan untuk memakai 

jilbab bagi wanita muslim dan baju sopan bagi tamu pria. Muatan lokal seperti 

Bahasa Arab juga diajarkan di sekolah tersebut. Pelajaran agama Islam jika di 

sekolah lain hanya diberi waktu 1 jam hingga 1,5 jam, maka di sekolah tersebut 

diberi jatah waktu 3 jam setiap kali pertemuan. Beberapa kegiatan ekstrakulikuler 

di SMA Islam diantaranya yaitu kajian Islam, Al-Banjari dan Baca Al-Quran. 

Shalat dzuhur berjamaah selalu dilakukan secara bergilir dari satu kelas ke kelas 

yang lain. Setiap dua Minggu sekali diadakan istighozah antara guru dan murid.  

Siswa yang bersekolah di SMA Islam Lumajang, rata-rata berasal dari 

keluarga menegah ke bawah. Sebagian besar orang tua siswa SMA Islam adalah 

orang tua tunggal. Mata pencaharian wali murid di sekolah tersebut juga rata-rata 

wiraswasta bahkan banyak yang menjadi TKI sehingga tinggal bersama kakek 

atau neneknya. SMAI merupakan sekolah yang banyak memberikan beasiswa 

kepada muridnya. Dana beasiswa didapatkan sekolah tersebut dari dana BOS dan 

BAZ (Badan Amil Zakat) dan bantuan dari yayasan tempat sekolah tersebut 

bernaung. Tujuan utama dari SMAI adalah merubah akhlak anak didiknya menuju 

yang lebih baik disertai dengan meningkatnya derajat pengetahuan anak didiknya. 

Mendatangi rumah para calon siswa, merupakan hal yang biasa dilakukan pihak 

SMAI untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah 

tersebut.  
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4.4 Hasil dan Pembahasan 

4.4.1 Faktor Perilaku 

 Perilaku adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang tidak diamati oleh 

pihak luar secara langsung (Notoatmodjo, 2010:145). Skinner (dalam 

Notoadmodjo, 2010: 168) juga menyatakan bahwa terdapat dua jenis perilaku 

yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Penelitian ini hanya meneliti perilaku 

terbuka saja. Perilaku terbuka atau disebut juga dengan overt behaviour 

merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang ditunjukkan dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka, sehingga dapat dengan mudah diamati atau dilihat 

oleh orang lain. Berikut ini adalah beberapa perilaku terbuka pada penelitian ini, 

yaitu: 

a. Jumlah rokok yang dikonsumsi setiap harinya 

Jumlah rokok merupakan kuantitas atau banyaknya batang rokok yang 

dihabiskan remaja perokok tersebut setiap harinya. Hasil yang 

didapatkan dalam penelitian ini IU1 menghabiskan sebanyak 7 batang 

rokok hingga 1 pack rokok atau setara dengan 12 batang setiap 

harinya. IU2 dan IU3 mengkonsumsi rokok lebih banyak dibandingkan 

dengan IU1. IU2 mampu menhabiskan sekitar 1-2 pack setiap harinya 

atau maksimal sejumlah 24 batang/ hari. Jumlah rokok yang 

dikonsumsi, dapat berubah jumlahnya sesuai dengan kondisi masing-

masing perokok. Perokok yang mengalami kenaikan jumlah rokok 

yang dikonsumsinya setiap hari yaitu IU1. IU1 mengaku lebih banyak 

merokok ketika ia SMA karena hampir seluruh temannya merupakan 

perokok aktif. Perokok yang lain justru mengalami penurunan 

pengkonsumsian rokok dari waktu ke waktu, seperti yang dialami oleh 

IU3. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah rokok yang dikonsumsi oleh 

IU3 cenderung mengalami penurunan jumlah dikarenakan banyaknya 

pengetahuan yang IU3 dari sekolah ataupun pihak lain tentang bahaya 

rokok. IU3 menurunkan jumlah rokok yang dikonsumsinya secara 

perlahan, dari yang bisa menghabiskan 1-2 pack sehari menjadi hampir 
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separuhnya yakni maksimal 7 batang setiap harinya dan maksimal 12 

batang saat hari libur. Pengetahuan memang tidak serta merta dapat 

mempengaruhi tindakan. Hal ini dapat dilihat pada IU2 yang meskipun 

juga sering mendapatkan penyuluhan terkait rokok, namun jumlah 

rokok yang dikonsumsinya tetap stabil dalam kisaran 1-2 pack per 

harinya. Hasil tersebut menguatkan pula penelitian yang dilakukan 

oleh YKI pada tahun  2007 terkait survei rokok pada remaja. Yayasan 

Kanker Indonesia (YKI) menyebutkan bahwa remaja laki-laki dengan 

rentang usia 15 tahun-19 tahun umumnya mengkonsumsi rokok 

sebanyak 11-20 batang/ hari. Sementara berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Nasional pada tahun 2013, 

bahwa rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi sekitar 10 batang 

rokok setiap harinya. Ditinjau dari banyaknya rokok yang dikonsumsi, 

maka dapat ketiga informan tersebut dapat diklasifikasikan pada 

golongan perokok tertentu. IU1 termasuk perokok ringan karena 

mengkonsumsi 1-10 batang rokok per harinya. IU2 dan IU3 termasuk 

perokok sedang karena menghabiskan rokok sebanyak 11-20 batang 

per harinya. Kebiasaan merokok pada masyarakat, khususnya remaja 

merupakan salah satu masalah kesehatan dan masalah ekonomi. 

Diasumsikan saja, jika 1 batang rokok berharga Rp.1000 rupiah maka 

untuk 10 batang rokok saja bisa menghabiskan dana Rp.300.000 

rupiah setiap bulannya untuk membeli rokok dan apabila 

pengkonsumsian rokok mencapai 20 batang per harinya maka Rp. 

600.000 rupiah harus disiapkan setiap perokok setiap bulannya untuk 

membayar kebutuhan akan rokok. Ditinjau dari segi kesehatan, jika 

pengkonsumsian rokok dalam jumlah banyak ini dilakukan terus 

menerus maka akan berdampak pada berbagai penyakit, seperti 

penyakit yang sering terjadi yaitu gangguan pernapasan dan paru-paru. 

Biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat akan lebih banyak 

dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk membeli rokok. 

Selain dari biaya pengobatan, hilangnya hari untuk sekolah serta 
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berproduktivitas juga dapat terganggu dan merugikan perokok itu 

sendiri. Berdasarkan hasil diatas maka dapat dibuat tabel seperti pada 

tabel 4.1 : 

Informan ∑ batang rokok/ hari Tren merokok Tipe perokok 

IU1 7-12 batang Meningkat Perokok 

ringan 

Informan ∑ batang rokok/ hari Tren merokok Tipe perokok 

IU2 12-24 batang Stabil Perokok 

sedang 

IU3 7-12 batang Menurun Perokok 

ringan 

     tabel 4.1 Jumlah rokok remaja/ hari 

 

b. Waktu merokok 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketiga informan utama 

tersebut rata-rata mengkonsumsi rokok pada waktu senggang. Ketika 

berada pada lingkungan sekolah, para informan tersebut merokok pada 

jam istirahat. Selepas sekolah juga merupakan waktu yang tepat bagi 

mereka untuk menghisap rokok setelah kurang lebh 7 jam menahan 

gejolak untuk merokok yang tertahan akibat adanya peraturan KTR di 

sekolah. Perokok sedang menghabiskan 12-24 batang rokok dengan 

selang waktu 31-60 menit setelah bangun pagi sedangkan perokok 

ringan menghabiskan rokok sekitar 10 batang dengan selang waktu 60 

menit dari bangun pagi. Waktu senggang ketika di rumah dan waktu 

senggang ketika istirahat kerja juga merupakan waktu untuk merokok 

bagi para informan. Perilaku merokok informan termasuk pleasure 

relakation, yaitu sebuah perilaku untuk menambah dan meningkatkan 

kenikmatan yang sudah didapat 

c. Tempat merokok 

Tempat favorit para siswa SMA dan para informan untuk merokok di 

sekolah adalah di kamar mandi dan kantin. Rumah yang sepi dan 

kosong, tempat tongkrongan yang sering dikunjungi, tempat PS an, 
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kamar kosong, tempat futsal bahkan kelas juga merupakan lokasi yang 

dipilih untuk menghisap rokok. Tempat untuk merokok juga dapat 

mencerminkan pola perilaku merokok. Kebiasaan ketiga informan 

utama yang memanfaatkan kamar mandi atau toilet untuk merokok 

menandakan bahwa mereka adalah tipe yang suka berfantasi selain 

toilet juga tempat yang tertutup dan tidak terpantau kamera CCTV 

yang dipasang oleh pihak sekolah. Remaja akan memilih tempat yang 

nyaman untuk melakukan kegiatan merokok tersebut. Kamar kosong 

dan rumah yang sepi menjadi alternatif remaja perokok untuk 

menghindari ancaman yang bisa saja muncul dari keluarga atau orang 

lain yang tidak suka dengan kebiasaan merokok mereka. Ruang publik 

seperti tempat tongkrongan, kantin, tempat PS an dan tempat futsal 

dipilih perokok tersebut karena pada lokasi tersebut banyak sesama 

perokok yang melakukan aktifitas serupa, sehingga memotivasi para 

informan untuk tidak segan-segan merokok di tempat tersebut. 

Kebebasan untuk merokok yang diberikan oleh pihak pengelola tempat 

menjadi salah satu faktor yang juga berpengaruh.  

d. Teman merokok 

Merokok dapat dilakukan secara perseorangan atau secara 

berkelompok. Umumnya para informan merokok secara berkelompok 

dengan teman-teman di sekolah, teman di sekitar rumah maupun 

tempat kerjanya. Keluarga juga dapat menjadi teman untuk merokok 

seperti pada IU3 dan IU2 yang merokok bersama sang ayah dan 

kakaknya ketika berada di rumah . Teman merokok informan utama 

tidak melulu berjenis kelamin laki-laki, seperti IU1 yang menyatakan 

bahwa ia pernah merokok bersama temannya yang berjenis kelamin 

perempuan. Perokok wanita saat ini jumlahnya kian meningkat. 

Menurut Riskesdas 2013 jumlah perokok wanita di Indonesia 

mencapai 1.890.135 jiwa dan perokok laki-laki mencapai 56.860.457 

jiwa. Teman merokok dapat berdampak pada jumlah rokok yang 

dikonsumsi. Kondisi tersebut sejalan dengan informasi yang diberikan 
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informan utama kedua. IU2 menyatakan bahwa ia dapat menghabiskan 

hingga 2 pack ketika bersama teman-temannya yang juga perokok. 

Sedangkan IU3 merupakan contoh bahwa teman merokoknya dapat 

pula membatasi pengkonsumsian rokok pada dirinya, karena teman 

merokok ketika di rumah adalah sang ayah. Ayah IU3 tetap 

memperingatkan dan menasehati jumlah rokok yang dikonsumsi sang 

anak agar tetap dalam jumlah yang wajar atau tidak berlebihan.  

e. Alasan merokok 

Alasan yang melatar belakangi seorang remaja untuk merokok 

bermacam-macam. Rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja serta tidak 

diimbanginya filterisasi akan pengaruh yang ada, dapat berdampak 

buruk. Ketiga informan tersebut mengaku awalnya hanya iseng atau 

coba-coba untuk merokok sampai akhirnya ketagihan seperti sekarang. 

Ketika orang disekitar informan merokok, informan akan terpicu untuk 

ingin merasakan hal yang sama seperti ayah, kakak atau teman mereka 

tersebut.  Menurut Tuakli (dalam Mahendra, 2004:145), ditemukan 

bahwa perilaku merokok diawali oleh rasa ingin tahu dan pengaruh 

teman sebaya. Modelling atau meniru perilaku orang lain menjadi 

salah satu determinan dalam memulai perilaku memulai perilaku 

merokok pada remaja. Penghilang rasa stres dikala bekerja serta tugas 

sekolah juga dihaturkan ketiga pekerja muda ini. Kandungan nikotin 

yang terdapat pada rokok menimbulkan ketergantungan. 

Ketergantungan ini membuat para informan kesulitan untuk berhenti 

merokok karena rasa ketagihan yang sudah ditimbulkan serta sudah 

menjadi kebiasaan setiap harinya. Hal serupa juga pernah diungkapkan 

oleh Oskamp (dalam Mahendra, 2004: 189) yang menyatakan bahwa 

setelah merokok untuk pertama kalinya, remaja akan merasa ketagihan 

dan dengan berbagai alasan seperti kebiasaan, menurunkan kecemasan 

dan stres serta untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan di 

masyarakat akan terus merokok. Merokok juga dilakukan untuk 

meningkatkan harga diri mereka. Rokok dapat membuat IU1 tidak 
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dikatakan seperti anak perempuan oleh teman-temannya. Rokok dapat 

pula membuat IU1 dan IU3 tampak lebih keren dan percaya diri 

mereka meningkat.  

f. Usia awal merokok 

Usia awal merokok dapat berpengaruh pada keberlanjutan perilaku 

merokok pada remaja. IU1 pertama kali mencoba rokok pada usia 14 

tahun. IU2 mulai merokok untuk yang pertama kali pada usia 9 tahun, 

sedangkan IU3 mulai merokok pada usia 16 tahun.  

g. Sumber rokok  

Informan mendapatkan rokok dari hasil membeli di warung sekitar 

rumah, sekolah dan tempat kerja mereka. 

 

4.4.2 Faktor Personal (Self Esteem) 

 Faktor personal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu. 

Personaliti yang merupakan bagian dari faktor personal adalah sifat yang 

membedakan, sesuatu yang relatif dalam berfikir, merasakan serta bertingkah 

laku. Komponen tersebut yang menjadi karakteristik individu dalam menghadapi 

situasi tertentu (Hidayat, 2011:45). Faktor personal meliputi pengetahuan, 

biologis dan afektif. Self esteem termasuk dalam afektif. Self Esteem disebut juga 

harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang 

dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu self esteem tinggi, self esteem sedang 

dan self esteem rendah. Self esteem pada individu yang satu akan berbeda dengan 

self esteem yang dimiliki individu yang lain. Terdapat tiga indikator dari self 

esteem, yaitu merasa mampu, merasa berharga dan merasa diterima (Narendra, 

2005:135). Penelitian ini merupakan penelitian dengan remaja sebagai objek 

alamiahnya. Remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa yang mengalami perkembangan dari semua aspek atau fungsi untuk 

memasuki masa dewasa (Sundari, 2004:53).  

Perkembangan remaja dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 

perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, 

perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian dan 
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perkembangan kesadaran beragama (Sundari, 2004:69). Perkembangan fisik pada 

remaja awal yakni usia 12-15 tahun terjadi sangat pesat tetapi tidak proporsional, 

misalnya hidung, tangan dan kaki. Perkembangan fisik akan terlihat keseluruhan 

pada remaja akhir yakni usia 18-21 tahun (Yusuf, 2005:42). Berkaitan dengan 

perkembangan fisik, aspek seksualitas adalah bagian yang terpenting. 

Perkembangan fisik memasuki usia remaja yaitu berfungsinya organ seksual, 

yaitu testis pada remaja laki-laki dan vagina pada remaja perempuan.  

Kematangan organ seksualitas menyebabkan terjadinya mimpi basah pada 

remaja laki-laki dan menstruasi pada remaja perempuan. Kematangan organ pada 

remaja menyebabkan fungsinya pun mulai bekerja sesuai dengan kapasitasnya. 

Kondisi seperti itulah yang membuat remaja harus menjaga benar organ 

reproduksinya baik dari luar maupun dari dalam. Perawatan untuk menjaga organ 

reproduksi dari luar dapat dilakukan dengan rutin membersihkannya sedangkan 

perawatan organ reproduksi dari dalam dilakukan dengan mengontrol asupan 

yang masuk ke dalam tubuh remaja tersebut. Pengkonsumsian rokok dapat 

mempengaruhi fungsi organ reproduksi seperti gangguan kehamilan dan 

keguguran pada perempuan. Impotensi serta kualitas sperma yang dihasilkan oleh 

testis merupakan dampak bagi laki-laki (Yusuf, 2005:42).  

Ketiga informan utama yang keseluruhan berjenis kelamin laki-laki 

menyatakan bahwa tidak mengalami hal tersebut. Dampak negatif 

pengkonsumsian rokok memang tidak serta merta dapat dirasakan oleh 

konsumennya. Dampak negatif yang berkaitan dengan perubahan fungsi organ 

reproduksi tersebut baru dirasakan setelah konsumennya berusia lanjut akibat 

penimbunan racun yang terkandung dalam rokok selama bertahun-tahun. 

Perubahan fisik yang dapat diamati yakni mulai berubahnya warna bibir serta gigi 

perokok aktif (Simpson, 2007:138). Kondisi ini dialami oleh ketiga informan 

utama. Bibir ketiga informan mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat 

paparan racun rokok. Perubahan warna pada bibir informan bervariasi tergantung 

banyaknya rokok yang dikonsumsi serta lamanya individu tersebut menjadi 

seorang perokok. Semakin banyak jumlah rokok yang dikonsumsi setiap harinya 

serta sudah lamanya individu tersebut mengkonsumsi rokok, maka perubahan 
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warna bibir akan semakin terlihat. Bibir yang awalnya berwarna merah lambat 

laun akan berubah warna menjadi lebih gelap dari warna asalnya.  

Bibir perokok yang sudah lama mengkonsumsi rokok serta mengkonsumsi 

lebih dari 10 batang per harinya akan terlihat berwarna coklat kehitaman. Gigi 

perokok juga cenderung akan berubah dari warna gigi yang awalnya putih 

menjadi kuning kehitaman. Pengkonsumsian rokok disertai kopi yang 

mengandung kafein akan memperparah kondisi tersebut. Bibir serta gigi yang 

menghitam akan menimbulkan rasa malu bagi remaja yang mengalaminya. 

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada penampilan fisik untuk menarik lawan 

jenis (Simpson, 2007:138). 

 

(103:88) ... ...“Yo jane isin mbak, nggak PD lek gigi e kuning terus bibir e 

item mbak, cewek kan nggak suka sing gitu” (“Ya sebenarnya malu mbak, tidak 

PD kalau giginya kuning terus bibirnya hitam mbak, cewek kan tidak suka yang 

seperti itu”) ( Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 WIB) 

 

Perkembangan yang kedua adalah perkembangan kognitif (kemampuan 

berfikir) remaja. Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 

tahun. Perkembangan kognitif remaja menjadikan remaja dapat berfikir logis, 

membuat keputusan, memecahkan permasalahan, memikirkan masa depan, 

perencanaan, wawasan menjadi lebih luas dan mencari jati dirinya. Individu yang 

merokok saat berusia muda secara terus-menerus mengakibatkan rendahnya IQ 

yang dimiliki individu perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Berdasarkan 

studi yang dilakukan sebuah rumah sakit di Israel pada tahun 2004 dengan 20.000 

orang perokok muda didapatkan hasil yaitu individu yang merokok 1 bungkus 

atau lebih setiap harinya, rata-rata kemampuan IQ nya 7,5 kali lebih rendah 

dibandingkan individu yang tidak merokok (Ocha, 2012:101). Hasil penelitian 

tersebut juga selaras dengan informasi dari informan kunci.  

 

(108:36) ... ...“Ya semua itu karena rokok mbak. Anak-anak nilainya jelek, 

nggak bisa mikir jernih, kemampuan berfikirnya serta kecerdasannya rendah 

akibat kebanyakan ngerokok. Ya ada se mbak, yang memang pinter seperti IU3 

itu sering ikut olimpiade meskipun dia merokok ”( Sabtu, 6 Juni 2015, 09.00 

WIB) 
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Berdasarkan informasi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh salah satu 

rumah sakit di Israel tersebut tidak berlaku sepenuhnya di SMAI Lumajang. Hal 

tersebut terjadi karena meskipun terdapat informan yang IQ nya rendah akibat 

rokok, tetapi ada informan utama lainnya yang berprestasi meskipun 

mengkonsumsi rokok. Dampak rokok yang lain yaitu dapat membuat 

konsumennya menjadi lebih percaya diri atau PD. Kepercayaan diri pada remaja 

akan berdampak pada self esteem.  

 (87:48) ... ...“Dengan rokok aku bisa lebih PD mbak, aku juga nggak 

dibilang banci sama teman-teman”( Sabtu, 6 Juni 2015, 19.20 WIB) 

  

 (90:142) ... ...“ Tapi ya gitu saya grogi makanya saya ngerokok barusan 

eh nggak tahu kok tiba-tiba berani aja liat mata kakak hehehe ”( Sabtu, 6 Juni 

2015, 19.20 WIB) 

 

Perkembangan yang ketiga adalah perkembangan emosional pada remaja. 

Masa remaja merupakan masa dimana terjadi perkembangan emosional yang 

tinggi. Remaja awal menunjukkan perkembangan emosionalnya melalui sifat 

sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental (mudah 

tersinggung, marah, sedih dan murung) sedangkan remaja akhir sudah mulai 

mampu mengendalikan itu semua. Perkembangan emosi pada remaja diperkuat 

dengan lingkungan remaja tersebut. Remaja yang tinggal dalam lingkungan yang 

kurang kondusif mengakibatkan kematangan emosionalnya terhambat jika 

dibandingkan dengan remaja dengan lingkungan sekitarnya yang kondusif. 

Dampak dari lingkungan yang tidak kondusif dapat berupa tindakan agresif 

maupun regresif (lari dari kenyataan). Melawan orang yang lebih tua, keras 

kepala, suka berkelahi dan menganggu teman merupakan beberapa contoh dari 

tindakan agresif para remaja. Melamun, cenderung pendiam, senang menyendiri, 

mengkonsumsi obat penenang, minum minuman keras hingga memakai obat 

terlarang merupakan gambaran tindakan regresif remaja (Yusuf, 2005:64).  

 

(87:58)... ...“Saya orangnya pendiam mbak, lebih suka menyindiri”(Sabtu, 

6 Juni 2015, 19.20 WIB) 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


61 

 

 

 

(94:61) ... ...“Tak akonni mbak lek aku ncen keras kepala. Aku ndak 

sungkan mbak masio ngelawan nang wong sing luwih tuek utowo guru lek aku 

pancenne bener. Aku nggak seneng ngolek masalah mbak, tapi lek digarahi opo 

maneh nyangkutno wong tuek ku koyok ibukku yo nggak iso meneng aku mbak. 

Masio anak e jendral a aku nggak wedi tak jak gelot lek nganu keluargaku mbak” 

(“Saya akui mbak kalau saya memang keras kepala. Saya tidak sungkan mbak 

meskipun melawan sama orang yang lebih tua ataupun seperti guru kalau saya 

memang benar. Saya tidak senang mencari masalah mbak, tetapi kalau digarai 

terlebih dahulu apalagi membawa-bawa orang tua saya seperti ibu saya ya tidak 

bisa diam saya mbak. Meskipun anaknya jenderal sekalipun saya tidak takut saya 

ajak berantem kalau melukai keluarga saya mbak”) ( Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 

WIB) 

Remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis akan 

memiliki kematangan emosi yang baik. Remaja tersebut akan memiliki cinta 

kasih, simpati, senang menolong, menghormati orang lain dan ramah. Remaja 

dengan kematangan emosional yang baik juga dapat mengendalikan emosinya, 

menanggapi kegagalan secar bijak dan tidak mudah tersinggung. 

 

  (104:98) ... ... “Kalau saya nggak pernah njawab mbak, saya senyum aja, 

saya ambil sisi positifnya mbak. Nggak perlu dijawab mbak, cukup sama buktikan 

aja suatu saat saya bisa lebih dari mereka yang meremehkan saya. Itu ajaran 

orang tua saya mbak. Orang tua saya selalu memberikan nasehat tapi dengan 

cara mereka, bukan hanya mengurui tapi juga memberi contoh kepada anak-

anaknya”(Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 WIB) 

 

 Perkembangan remaja yang keempat adalah perkembangan moral remaja. 

Perkembangan moral membawa remaja tidak hanya berperilaku untuk mengejar 

kepuasan fisik saja namun meningkat pada tatanan psikologis (rasa diterima, 

dihargai dan diakui) seperti yang tergambar pada self esteem. Perkembangan yang 

kelima yakni perkembangan sosial remaja. Remaja akan mengalami 

perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin 

persahabatan. Remaja akan memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas 

pikologis yang relatif sama dengan diri remaja tersebut. Kualitas psikologis 

tersebut dapat berupa hobi, minat, sikap serta kepribadian dari individu. 

Perkembangan sikap yang harus mendapat perhatian adalah sikap comformity atau 

kecenderungan untuk mengikuti bagaimana teman sebayanya bertingkah laku. 

Titik perhatian dalam hal ini yaitu ketika perilaku yang diikuti seorang remaja dari 
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teman sebayanya merupakan perilaku negatif seperti merokok, berkelahi serta 

memakai obat terlarang (Yusuf, 2005:79).  

 Perkembangan yang keenam yaitu perkembangan kepribadian remaja 

dimana remaja akan berusaha mencari jati dirinya serta perkembangan yang 

ketujuh yaitu perkembangan kesadaran beragama. Remaja akan mulai membawa 

nilai-nilai agama ke dalam kehidupannya. Bersamaan dengan hal tersebut, remaja 

juga mulai mengamati secara kritis perilaku diluar batas nilai-nilai keagamaan 

yang terjadi di masyarakat seperti munafik, tidak jujur serta perilaku amoral 

lainnya. Pencarian jati diri remaja sering kali diuji dalam hal ini, karena salah 

dalam pergaulan mka remaja tersebut berpotensi melakukan perilaku yang 

bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan (Yusuf, 2005:92).  

 Abraham Maslow (dalam Syamsu, 2006:134)  menyatakan bahwa hirarki 

kebutuhan manusia, terdiri dari beberapa tingkatan atau yang dikenal dengan 

piramida kebutuhan Maslow. Piramida merupakan suatu bentuk bidang dengan 

dasar tumpul dan lebar serta runcing pada ujung atasnya. Maslow menyatakan 

bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam 

hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, 

mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar hingga yang paling tinggi. 

Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan, yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan 

penghargaan dan aktualisasi diri. Self esteem pada remaja perokok merupakan 

gambaran dari tiga hirarki kebutuhan tertinggi yaitu hirarki ketiga, keempat 

hingga kelima.  

 

4.4.2.1 Merasa Mampu 

 Merasa mampu merupakan sebuah perasaan dari dalam diri individu yang 

menganggap dirinya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan individu tersebut (Sriati dkk, 2007:123). Aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan alamiah manusia untuk memanfaatkan kemampuan unik yang dimiliki 

serta berusaha menjadi yang terbaik. Kebutuhan akan aktualisasi diri demi 

memanfaatkan kemampuan yang dimiliki invidu tersebut merupakan hirarki yang 
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kelima atau yang berada pada puncak piramida. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa ketiga informan utama 

memiliki perasaan mampu di dalam dirinya. Perasaan mampu yang dimiliki oleh 

masing-masing informan utama berbeda antara informan pertama, kedua dan 

ketiga.  

Perasaan mampu timbul karena adanya sebuah kemampuan. juga berbeda 

antara satu dengan yang lain. Kemampuan dari ketiga informan utama yang 

diteliti. Kemampuan (ability) sering disamakan dengan bakat (aptitude). William 

dan Michael (2004:160) menyatakan bahwa bakat merupakan kemampuan 

individu untuk melakukan suatu tugas yang tergantung sedikit atau banyak dari 

latihan. Bingham (dalam Benazar, 2005:161) menjelaskan bahwa bakat 

merupakan kemampuan individu setelah indivu tersebut mendapatkan latihan-

latihan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adalah (ability) merupakan kecakapan atau potensi menguasai 

suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan 

atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui 

tindakannya. Robbins (dalam Saputro 2010:22) menyatakan bahwa kemampuan 

dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek sosial, ekonomi, pengetahuan, 

keterampilan dan emosional.  

Kemampuan dari aspek sosial merupakan kemampuan individu untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. Dilihat dari segi interaksi sosialnya, ketiga 

informan utama dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungannya, dapat 

bergaul dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Kondisi ini terjadi karena 

ketiganya mengakui bahwa mereka adalah makhluk sosial yang juga 

membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Berikut ini adalah 

kutipan wawancara informan utama pertama, informan utama kedua dan informan 

utama ketiga secara berurutan: 

 

 (87:60)... ... “aku anaknya emang pendiam mbak, tapi ya bukan sing 

menyendiri nggak mau temenan sama yang lain mbak, wong ya sama-sama 

manusia e, sama-sama temen e, lek aku butuh ya biar dibantu lek mereka butuh 

ya tak bantu kak”(Sabtu, 6 Juni 2015, 19.20 WIB) 
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 (95:75) ... ... “ SMAI bedo ambek arek sekolah liyo sing geng-genganne 

nemen. Lek aku mbek arek SMAI dadi siji mbak, koyok dulur kabeh, yo menowo 

karena mek titik pisan kan murid e. Lek ndek SMAI mbak, nduwe opo ngunu iku 

berbagi mbek kancanne. Nduwe es ngunu iku nggak diombe dewe, ngombe sak 

sruutt terus digeledakno ben kancanne sing nggak tuku iso ngerasakno. Mangan 

bakso kabeh ditawani masio mek titik, nggak dipangan dewe, bedo ambek SMA 

liyone” (“SMAI berbeda dengan SMA lain yang suka membentuk geng. Kalau aku 

sama anak SMAI jadi satu mbak, seperti saudara semuanya, ya mungkin karena 

muridnya cuma sedikit. Kalau di SMAI mbak, punya sesuatu itu berbagi sama 

temannya. Punya es tidak diminum sendiri, minum sedikit terus ditaruh agar 

temannya yang tidak beli bisa ikut merasakan. Makan bakso semua ditawari 

meskipun cuma sedikit, tidak dimakan sendiri, lain seperti SMA yang lainnya”) 

(Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

     

(102:62) ... ... “Ya alhamdulillah mbak, soalnya kan aku ya sekolah ya 

kerja, jadi temannya beragam. Ada yang temen sekolah, temen kerja, temen kenal 

di futsalan banyak wes mbak. Aku berteman sama siapa aja mbak. Dari golongan 

atas, tengah, bawah semua e wes mbak”(Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 WIB) 

 

 Pernyataan dari ketiga informan tersebut ditunjang oleh informasi yang 

diberikan oleh informan tambahan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan 

informan tambahan yang menguatkan informasi dari informan utama dan akan 

dijelaskan secara berurutan: 

 

 ( 113:34) ... ... “Ya banyak mbak temennya IU1, apalagi cewek-cewek itu. 

Kan fotografer mbak jadi temennya banyak yang model. Di sekolah juga nggak 

pilih-pilih teman”(Sabtu, 6 Juni 2015, 20.30 WIB) 

 

(119:36) ... ... “Banyak temenne mbak kalau ndek sekolah itu, tapi nggak 

geng-gengan mbak semua campur jadi satu wes”(Selasa, 9 Juni 2015, 11.00 

WIB) 

 

(121:20) ... ... “Ya banyak mbak, temen kerja disini semuanya ya temennya 

IU3, cepet akrab mbak anaknya, anak futsalan yang nyewa itu juga sampai akrab 

sama dia” (Kamis, 18 Juni 2015, 16.15 WIB) 

 

Perasaan mampu yang selanjutnya adalah kemampuan secara finansial 

atau ekonomi. Kemampuan tersebut dinilai dari kesejahteraan kehidupan individu 

atau diukur dari penghasilan yang didapatkan individu tersebut. Ketiga informan 

utama merupakan seorang siswa dan juga seorang pekerja. UI1 bekerja di bidang 
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seni yaitu bidang fotografi. IU1 saat ini berstatus sebagai salah seorang fotografer 

di sebuah studio foto yang cukup terkenal di Lumajang. Keuletannya dalam 

bekerja menjadi bekal IU1 untuk dapat bersaing dengan pekerja yang lain, 

meskipun IU1 merupakan fotografer termuda di studio tersebut. Kemampuan 

mencari posisi yang pas dan keahliannya memainkan kamera serta mengedit foto, 

sering membawanya pada job perseorangan. Informan utama kedua bekerja 

sebagai tukang parikir dan pemberi makan ayam. Pekerjaannya memberi makan 

ayam IU2 lakukan selepas pulang sekolah, sedangkan pekerjaan juru parkir hanya 

dilakukan ketika ada acara tertentu semisal pameran ataupun konser band. 

Informan utama yang ketiga bekerja sebagai pemasang terop dan pekerja mebel. 

Pekerjaan memasang terop IU3 lakukan jika ada pesanan saja, sedangkan untuk 

mebel IU3 hanya membantu ayahnya yang berprofesi sebagai pengerajin mebel. 

 IU1, IU2 dan IU3 mendapatkan penghasilan Rp. 300.000- Rp.900.000 per 

bulannya. Jumlah penghasilan yang tidak terlalu besar memang, mengingat harga 

kebutuhan pokok selalu meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan ketiga 

informan utama masih merasa mereka belum mampu dalam segi kemampuan 

finansial. Ketiganya baru menganggap dirinya mampu secara finansial apabila 

penghasilan yang mereka dapatkan itu jumlahnya tetap dan bisa membahgiakan 

orang terdekat mereka. Penghasilan yang pas-pasan tidak menyurutkan niat IU1, 

IU2 dan IU3 untuk berbagi kepada keluarga dan teman mereka. IU1 selalu 

membagi penghasilannya dengan sang nenek dan sisanya digunakan untuk 

membeli kebutuhannya sendiri. IU2 selain membagi penghasilannya dengan sang 

ibunda tercinta, IU2 juga membaginya dengan pacar kesayangannya dalam bentuk 

barang yang diinginkan oleh sang kekasih. IU3 juga sama, ia membagi 

penghasilannya dengan ibunda untuk membantu perekonomian keluarga serta tak 

jarang memberi sejumlah uang kepada adik-adiknya meskipun dalam jumlah 

sedikit. Ketiganya juga kerap meminjamkan sejumlah uang atau bahkan 

memberikannya secara cuma-uuma kepada teman yang sedang tidak memiliki 

uang. Ketiganya mengaku senang dapat memberikan sebagian rezeki yang 

diperoleh dan berbagi kepada yang lain meskipun hanya sedikit. Disaat anak 

seusia mereka yang seharusnya hanya bertugas belajar menuntut ilmu, namun 
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mereka rela membagi waktu bermainnya untuk bekerja mencari nafkah yang 

seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka.  

Berdasarkan pasal nomor 68 dan pasal nomor 69 UU No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (UUK), pada prinsipnya pengusaha (pemberi kerja) 

dilarang mempekerjakan anak, kecuali atas beberapa pertimbangan dan syarat 

tertentu. Bagi tempat usaha yang mempekerjakan anak yang berumur antara 15 

hingga 18 tahun, sudah dapat dipekerjakan secara normal atau umum tetapi tidak 

boleh dieksploitasi untuk pekerjaan yang membahayakan baik ancaman pada 

kesehatan, keselamatan maupun moral anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

maka pada usia ini, anak sudah dianggap cakap untuk melakukan hubungan kerja 

tanpa seorang wali /kuasa sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Kepmenakertrans No 235 

tahun 2003 dan Konverensi ILO No.138 serta ILO No.182.  

Lingkungan kerja para informan berisikan individu dengan tingkat usia 

yang jauh diatas mereka. Pekerjaan informan utama merupakan pekerjaan 

serabutan atau pekerjaan yang tidak tetap sehingga dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. Lingkungan pekerjaan yang keras membuat para informan harus 

mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Keseluruhan pekerja yang berada 

dalam lingkungan pekerjaan mereka, baik studio foto, tempat parkir, peternakan 

dan persewaan tenda merupakan perokok aktif. Kondisi inilah yang membuat para 

informan semakin merasa nyaman untuk merokok di tempat kerja mereka, 

ditambah tidak adanya larangan merokok bagi para pekerja. Keseluran tempat 

kerja tersebut memperbolehkan pekerjanya untuk merokok karena alasan merokok 

merupakan hak pekerja yang harus dihargai. Disamping dampak negatif diatas, 

terdapat dampak positif yang dirasakan para informan yaitu pengalaman serta 

kedewasaan. Pengalaman didapatkan para informan akibat dari kejadian yang 

sudah dilaui ketika berada di tempat kerja. Kedewasaan dalam hal ini merupakan 

kedewasaan dalam pola berfikir yang jauh lebih matang dibandingkan remaja 

seusia mereka. Ketiga informan mengakui, para senior mereka di tempat kerja 

selalu mengajarkan hal-hal positif untuk menjalani kehidupan ditengah kesulitan 

ekonomi. Kondisi ekonomi menegah kebawah membuat para senior mereka tidak 

lagi berfikir kekanak-kanakan atau hanya mementingkan ego diri sendiri. Senior 
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para informan di tempat kerja mempunyai kematangan emosional yang baik 

karena rata-rata berusia 20-30 tahun.  

Kemampuan dari aspek pengetahuan lebih mengarah kepada kemampuan 

IQ atau intelektualnya. Kemampuan keterampilan merupakan kemampuan yang 

lebih mengutamakan keindahan, rasa, ketelitian serta keahlian tertentu untuk 

membuat atau melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kemampuan emosional 

dapat dilihat melalui EQ, yaitu cara individu tersebut mengontrol emosi yang ada 

di dalam dirinya. Kematangan emosional merupakan hal yang terpenting dalam 

kemampuan secara emosional. Guilford (dalam Suryabrata, 2004:163) membagi 

kemampuan menjadi tiga jenis, yaitu kemampuan perseptual, kemampuan 

psikomotor dan kemampuan intelektual. Kemampuan perseptual merupakan 

kemampuan dalam mengadakan persepsi atau pengamatan yang mencangkup 

kepekaan indera, perhatian dan kecepatan persepsi. Kemampuan psikomotor 

mencakup kekuatan, kecepatan, ketelitian dan keluwesan. Kemampuan intelektual 

cenderung menekankan pada kemampuan ingatan, pengenalan, evaluasi dan 

berfikir. Robbins (dalam Saputro, 2010:22) juga menambahkan bahwa salah satu 

bentuk kemampuan untuk melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan 

karakteristik fisik.  

 

 (94:57)... ... “ Lomba tartil juara 2 tingkat kabupaten tahun 2010. Lomba 

terbangan Al-Banjari juara 3 di sekolahan lomba antar kelas. Lomba layangan 

juga mbak”( Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

 

(104:104)... ... “Aku dari SMP sampai SMA ikut olimpiade matematika 

mbak. Waktu SMP aku 3 kali ikut olimpiade tingkat kabupaten dan masuk 15 

besar mbak. Pas waktu SMA itu satu kali mbak”( Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 

WIB) 

 

 (104:106)... ... “Aku juga ikut turnamen mbak, turnamen futsal perebutan 

Bupati Cup. Volly juga sering ikut turnamen mbak”( Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 

WIB) 

  (104;108)... ... “ Waktu SD saya pernah rangking 3. Kalau SMP saya 

pernah rangking 2 dan rangking 3. Kalau di SMAI saya rangking 3 mbak”( 

Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 WIB) 
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4.4.2.2 Merasa Berharga 

Perasaan berharga yang dimiliki manusia pada dasarnya mengacu pada 

piramida kebutuhan nomor 4 yaitu kebutuhan akan penghargaan. Maslow 

menyatakan bahwa setiap manusia membutuhkan penghargaan, menghargai diri 

sendiri dan juga menghargai orang lain. Setiap individu perlu untuk melibatkan 

dirinya demi mendapatkan pengakuan dan mempunyai kegiatan atau kontribusi 

kepada orang lain serta nilai diri, baik di dalam pekerjaan ataupun hobi. Terdapat 

dua tingkatan kebutuhan penghargaan atau penghormatan yang dibutuhkan setiap 

manusia. Tingkatan pertama atau tingkatan yang lebih rendah terkait dengan 

unsur ketenaran, rasa hormat dan kemuliaan. Tingkatan yang kedua atau tingkatan 

yang lebih tinggi mengikat kepada konsep kepercayaan diri, kompetensi dan 

prestasi. Individu yang merasa dirinya kurang berharga bagi individu lain atau 

merasa kurang dihargai oleh individu lain dapat dikatakan memiliki harga diri 

atau self esteem yang rendah. Individu yang merasa dirinya berharga untuk 

individu lain serta merasa dirinya dihargai oleh individu  lain dapat dikatakan 

memiliki harga diri atau self esteem yang tinggi.  

 

 (88:80)... ... “Uangnya sebagian saya berikan sama nenek. Saya ingin 

membuat nenek bangga dan dengan memberi nenek walaupun sedikit  karena 

nenek segalanya buat saya. Saya kayak berarti gitu kalau bisa menyenangkan 

nenek” (Sabtu, 6 Juni 2015, 19.20 WIB) 

 

 (93:39) ... ... “Wong kadar duek mbak, lek aku nduwe terus iso mbantu 

konco aku seneng mbak masio mek titik rasane iku bedo, koyok aku berguna gawe 

wong liyo, koyok aku iki diregoi mbak sek enek sing njaluk tulung nang aku masio 

aku dewe yo susah. Aku ngeroso berharga ngunu mbak” (“Hanya sekedar uang 

mbak, kalau saya punya terus saya bisa bantu teman saya saya senang mbak 

meskipun sedikit rasanya itu beda, aku seperti berguna untuk orang lain, seperti 

saya ini dihargai mbak masih ada yang minta tolong ke saya meskipun saya ya 

susah. Saya merasa berharga gitu mbak”) ( Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

 

(97:103) ... ... “Malahan temenku iku malahan nduwurno, di hargai banget 

aku mbak, Koyok-koyok saya iki sing digawe contoh”) (“Temanku malah 

menjunjung tinggi aku, sangat dihargai saya mbak, sepertinya saya ini yang 

dijadikan contoh mereka”)  ( Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

 

(102:68)... ... “ya aku bantu mereka juga. Bantu kalau saya bisa ya tak bantu 

mbak. Bantuan duit, solusi juga banyak yang curhat ke saya. Saya seneng aja 
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mbak bisa mbantu temen-temen saya merasa saya itu berharga lah meskipun 

bukan orang kaya ataupun kayak mario teguh yang punya kata bijak” ( Kamis, 18 

Juni 2015, 18.00 WIB) 

 

 

4.4.2.3 Merasa Diterima 

 Hirarki kebutuhan manusia yang ketiga adalah kebutuhan akan 

penerimaan diri dalam kelompok sosial individu. Kelompok sosial yang dimaksud 

mulai dari kelompok sosial terkecil yaitu keluarga, teman sepermainan, pasangan, 

teman sekolah, rekan  kerja hingga teman satu tim olahraga. Individu 

membutuhkan sebuah rasa diterima dari individu atau kelompok lain. Ketika 

kebutuhan akan hal ini tidak terpenuhi maka individu tersebut menjadi rentan 

merasa sendirian, gelisah, depresi hingga kepercayaan diri yang cenderung 

menurun. Kepercayaan diri seseorang juga dapat meningkat apabila mendapatkan 

penerimaan yang baik dari lingkungan maupun kelompok sosialnya. Ketiga 

informan merasa bahwa dirinya mereka diterima dengan baik di kelompoknya 

masing-masing. 

 

(95:75) ... ... “SMAI bedo ambek arek sekolah liyo sing geng-genganne 

nemen. Lek aku mbek arek SMAI dadi siji mbak, koyok dulur kabeh”. (“SMAI lain 

sama sekolah yang lain yang kental dengan geng-gengan. Kalau aku sama anak 

SMAI jadi satu mbak, seperti saudara semua”) ( Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

 

(102:66)... ... “Loman semua temenku mbak, baik semua, nggak pelit, saya 

sering dibantu juga pas ulangan hehehe” ( Kamis, 18 Juni 2015, 18.00 WIB) 

 

Diterimanya IU1, IU2 dan IU3 oleh kelompoknya merupakan hubungan 

sebab akibat. Ketiga informan utama senang menolong rekannya baik dalam hal 

material maupun non material. Kondisi demikian membuat rekan sepermainan 

maupun rekan sejawat informan menerima informan dengan baik di lingkungan 

maupun kelompoknya. Fakta yang berbeda diungkapkan oleh salah seorang 

informan tambahan, yaitu IT3.  

 

 (119:36) ... ... “IU2 diterima ndek golonganne mbak soalle dia royal nang 

temenne, lek punya rokok sama uang pasti temenne dikasih rokok. Kalau temenne 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70 

 

 

 

nggak punya uang ya dipinjemmi, tapi gilirannya IU2 yang gitu temenne nggak 

pernah gitu ke dia. Aku sing biasanya marah mbak ke dia soalle terlalu nemen ke 

koncoe, padahal koncoe biasa ae. Lek koncoe nggak masuk digawekno surat wes 

mbak nang IU2, apik an lek nang konco, nulungi dek e iku seneng mbak, nulungi 

kancanne sing kesusahan iku dek e seneng, mumpung iso jarene mbak,  tapi lek 

dek e sing nggak masuk koncone nggak nulisno surat yo akhire aku sing 

ngawekno mbak”) (“IU2 diterima di golongannya mbak karena dia royal sama 

temannya, kalau punya rokok sama uang pasti temennya dikasih rokok. Kalau 

temannya tidak punya uang ya dipinjami, tapi giliran IU2 yang gitu temennya 

tidak pernah gitu ke dia. Aku yang biasanya marah mbak ke dia soalnya terlalu 

mengutamakan temannya padahal temannya biasa saja. Kalau temannya tidak 

masuk dibuatkan surat sudah mbak mbak sama IU2, baik kalau ke teman, 

membantu dia itu senang mbak, membantu temannya yang kesusahan itu dia 

senang, mumpung bisa katanya mbak, tetapi kalau dia yang tidak masuk 

temannya tidak nuliskan surat ya akhirnya aku yang membuatnya mbak”)  

(Selasa, 9 Juni 2015, 19.00 WIB) 

 

4.4.3 Faktor Lingkungan 

 Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi beberapa aspek dalam penelitian ini, 

yaitu ketersediaan toko yang menjual rokok, ketersediaan dana atau uang yang 

digunakan untuk membeli rokok serta adanya iklan terkait rokok. Bersadarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa terdapat 

toko disekitar sekolah, tempat kerja dan sekitar rumah para informan utama 

sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan rokok. Kemudahan yang 

diberikan oleh toko yang memperbolehkan konsumennya untuk membeli secara 

ecer kian memperkuat alasan informan untuk membeli rokok tanpa harus 

mempertimbangkan harga rokok yang mahal jika dibeli 1 pack langsung. Uang 

yang dipergunakan untuk membeli rokok juga bervariasi mulai dari uang saku 

hingga uang dari hasil bekerja. Iklan terkait rokok tidak begitu berperan penting 

dalam pengkonsumsian rokok ketiga informan tersebut. Bahkan, iklan rokok 

dianggap lucu oleh informan karena menggunakan cerita yang menarik pada 

iklannya. Pengkonsumsian rokok pada siswa SMAI tidak dipengaruhi oleh adanya 

iklan rokok yang berkembang di masyarakat. 

 Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, teman dan lingkungan 

sekolah. Keluarga merupakan akar dari tumbuh kembang remaja. Sebuah keluarga 
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yang baik, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ketiga komponen tersebut memiliki 

fungsi dan peran masing-masing. Perilaku kedua orang tua, akan dijadikan 

refleksi atau gambaran perilaku sang anak. Ketika terdapat anggota keluarga 

seperti ayah dan kakak yang merokok, maka anak akan cenderung meniru 

perilaku tersebut seperti yang terjadi pada ketiga informan pada penelitian ini. 

Pola asuh keluarga juga sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok anak. 

Kondisi tersebut terjadi pada IU1 yang diasuh oleh kakek dan neneknya. 

Minimnya pengawasan dari kakek dan neneknya serta kebebasan yang diberikan 

membuat IU1 merokok tanpa beban di lingkungan rumahnya. Ibu yang bekerja 

jauh di luar negeri serta ayah yang tidak tinggal serumah dengan IU1 menjadikan 

rokok sebagai pelarian masalahnya. Pola asuh orang tua yang dirasakan oleh IU2 

dan IU3 membawa keduanya menjadi sosok yang lebih dapat mempertangung 

jawabkan apa yang mereka lakukan. Terbukti dengan rokok yang dibelinya 

dengan menggunakan uang hasil jerih payah mereka bukan uang dari orang tua.  

 Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku merokok 

IU1, IU2 dan IU3. Memiliki banyak teman yang juga perokok aktif menjadikan 

mereka susah untuk berhenti merokok. Sekolah sebagai rumah kedua menjadi 

komponen yang penting dalam kehidupan remaja perokok tersebut. Berbagai ilmu 

pengetahuan dan wawasan terkait rokok yang diberikan oleh sekolah kepada 

siswa dapat menambah pengetahuan akan bahaya yang ditmbukan oleh rokok. 

Penerapan KTR di sekolah juga akan sangat membantu menekan jumlah perokok 

remaja. Penggunaan CCTV untuk mengawasi perilaku siswa yang tidak bisa 

dipantau setiap saat oleh guru mereka menjadi andalan SMAI untuk memantau 

siswanya. 

 Faktor personal, faktor perilaku dan faktor lingkungan menjadi satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketiga komponen tersebut 

saling berhubungan satu sama lain. Perilaku merokok remaja dipengaruhi oleh 

lingkungan sehingga berpengaruh pada faktor personalnya yaitu self esteem dan 

juga sebaliknya.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai self esteem pada remaja perokok di 

SMA Islam Kabupaten Lumajang yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Self esteem yang terdapat dalam diri individu dapat terbentuk dengan 

sendirinya maupun dari luar diri individu. Self esteem yang terdapat pada 

diri individu meliputi perasaan mampu, perasaan berharga serta perasaan 

diterima oleh lingkungan maupun kelompok sosialnya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siswa SMA Islam 

Lumajang, dapat digambarkan bahwa sebagian besar remaja di SMA 

Islam memiliki self esteem yang tinggi dan sebagian kecil yang lain 

memiliki self esteem yang rendah.  

2. Self esteem yang rendah ditunjukkan dengan ketidak percayaan diri 

karena merasa tidak memilki kemampuan dalam beberapa hal, tidak 

dihargai serta tidak diterima dengan baik oleh kelompok sosial sehingga 

mengkonsumsi rokok sebagai cara untuk mengatasi hal tersebut sehingga 

self esteem remaja tersebut dapat meningkat. Hasil di lapangan 

menyebutkan bahwa ketiga informan utama merasa mampu, merasa 

dihargai serta diterima oleh rekan sepermainan dan rekan sejawatnya. 

Penerimaan, penghargaan serta dianggap mampunya ketiga informan 

tersebut merupakan hubungan sebab akibat dari apa yang dilakukan para 

informan. 

3.  Pengaruh teman sebaya dan teman kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh paling besar terhadap perilaku merokok pada remaja SMA 

Islam Lumajang. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa iklan rokok 

tidak berpengaruh pada pengkonsumsian rokok guna meningkatkan self 

esteem pada remaja, khususnya remaja SMAI. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan 

hasil bahwa dua orang informan utama yakni IU1 dan IU3 tergolong 

perokok ringan. IU2 merupakan informan utama yang termasuk golongan 

perokok sedang dengan pengkonsumsian rokok sebanyak 12-24 batang 

rokok atau setara dengan 1-2 pack rokok setiap harinya. IU1 dan IU3 

mengkonsumsi rokok 7-12 batang atau setara dengan 1 pack rokok setiap 

harinya.  

5. Ketiga faktor yaitu faktor personal, faktor perilaku dan lingkungan saling 

mempengaruhi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Faktor personal 

atau self esteem pada remaja akan berdampak pada perilaku remaja 

sehari-hari dan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Perilaku 

merokok remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor personal 

dalam diri individu tersebut. Selain dipengaruhi, perilaku merokok juga 

dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti ketidaknyamanan 

individu lain akibat asap rokok yang ditimbulkan. Berbagai penyakit 

serta akibat lain seperti menurunnya prestasi juga harus dialami remaja 

perokok.  

 

5.2    Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah: 

a. Bagi Dinas Pendidikan kabupaten Lumajang 

1. Membuat kebijakan terkait Kawasan Tanpa  Rokok (KTR) di semua 

instansi pendidikan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) yang 

berada di Kabupaten Lumajang sehingga tercipta lingkungan yang 

nyaman untuk menimbah ilmu 

2. Membuat peraturan terkait materi tentang rokok dan remaja menjadi 

salah satu bahan materi pelajaran di seluruh sekolah di Kabupaten 

Lumajang agar siswa dapat memahami bahaya yang ditimbulkan oleh 

rokok  

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74 

 

 

 

b. Bagi Instansi Pendidikan (Sekolah) 

1. Menjadikan sekolahnya sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dan 

mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah agar KTR ( Kawasan 

Tanpa Asap Rokok) dapat terlaksana dengan baik 

2. Para guru hendaknya sering berinteraksi dengan siswa, baik pada jam 

pelajaran maupun jam istirahat seperti di kantin sehinnga perilaku 

siswa dapat diperhatikan dengan baik serta bekerja serta mengaktifkan 

kembali peran CCTV dari siswa dan penjaga kantin guna menurunkan 

prevalensi siswa merokok di sekolah 

3. Pihak sekolah sebaiknya memberikan sosialisasi dan materi terkait 

rokok, self esteem dan remaja kepada siswa secara rutin agar tercipta 

pemahaman yang baik pada siswa. Pendampingan dari para guru juga 

diperlukan sehingga informasi dapat terserap dengan baik oleh siswa 

4. Mengganti sanksi membawa rokok dan sanksi disuruh menghabiskan 

rokok dengan hukuman lain seperti pembuatan makalah terkait rokok 

dan berlari mengelilingi lapangan atau push up sehinnga memberikan 

efek jera namun tetap memberikan pengetahuan tentang rokok lewat 

sanksi yang diberikan oleh pihak SMAI.  

5. Para guru dan warga sekolah yang lain memberikan contoh yang baik 

kepada siswa dengan tidak merokok, minimal pada saat berada di 

lingkungan sekolah serta menjalin komunikasi yang baik dengan 

siswa sehingga guru tersebut dapat mengetahui dengan baik 

perkembangan anak didiknya 

6. Membuat kebijakan terkait keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler dengan tujuan agar siswa melakukan kegiatan yang 

positif 

7. Membentuk lingkungan yang kondusif antara siswa dan guru saat di 

sekolah sehingga para siswanya mempunyai self esteem yang tinggi 

8. Menjalin mitra dengan orang tua siswa sehingga secara bersama-sama 

dapat mengontrol perilaku siswa ketika berada di luar sekolah 
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c. Bagi Penyedian Layanan Kesehatan (Puskesmas) 

1. Memberikan sosialisasi terkait rokok dan bahayanya ke sekolah-

sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang  

2. Membuat dan menyebarluaskan poster dan media promosi lainnya 

tentang rokok, khususnya di sekolah dan tempat umum sebagai sarana 

informasi bagi masyarakat khususnya para pelajar 

3. Menghimbau  para pedagang rokok disekitar SMAI agar tidak 

menjual rokok kepada anak usia sekolah 

4. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan tes kesehatan 

pada siswanya sehingga jika terdapat efek negatif dari rokok yang 

mempengaruhi kesehatan siswa, dapat segera ditanggani. 

d. Bagi Para Orang Tua 

1. Keluarga sebagai tempat pendidikan utama bagi seorang anak, 

sebaiknya memberikan pondasi yang kuat kepada anaknya melalui 

pendidikan agama serta wawasan yang luas sehingga anak 

mendapatkan bekal yang cukup ketika berada di lingkungan yang 

lebih besar yaitu masyarakat 

2. Para orang tua hendaknya lebih mengawasi perkembangan dan 

tumbuh kembang anak, terutama pada masa remaja. Hal ini dilakukan 

karena masa remaja merupakan masa dimana anak akan mencari jati 

dirinya 

3. Menciptakan kondisi rumah yang nyaman bagi anak sehingga anak 

menjadi betah di rumah. Berbagai cara dapat dilakukan seperti para 

orang tua hendaknya menjadi teladan bagi anak dengan tidak merokok 

di dalam rumah 

4. Mampu menjadi sahabat bagi anak, sehingga komunikasi antara anak 

dengan orang tua berjalan dengan lancar 

5. Menjaga keharmonisan keluarga, hindari pertengkaran orang tua 

dihadapan anak 

6. Beri pemahaman dan informasi terkait rokok dan bahayanya 
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e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait skala harga diri (self esteem) 

pada remaja perokok. hal tersebut perlu dilakukan untuk mengukur 

seberapa besar skala harga diri (self esteem) yang dimiliki oleh remaja 

perokok tersebut dan mengetahui remaja perokok tersebut termasuk 

golongan remaja perokok dengan harga diri tinggi, sedang atau rendah.  
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LAMPIRAN A. Lembar Persetujuan (Informed Concent) 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

 Nama   : _________________________________________ 

 Umur   : _________________________________________ 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki/ Perempuan * 

 Pekerjaan  : _________________________________________ 

 Alamat   : _________________________________________ 

 No. Telepon/ HP : _________________________________________ 

 Bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul “Self 

Esteem Pada Remaja Perokok”. 

 Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan resiko apapun 

pada informan. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan 

saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

jelas dan telah mendapat jawaban yang jelas dan benar serta kerahasiaan jawaban 

wawancara yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti.  

 Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek 

dalam penelitian ini. 

          

                                                       Lumajang,__________________  2015 

                  Informan 

 

 

     

                                             (_____________________________)  

*coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN B. Panduan Wawancara Informan Utama 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN UTAMA 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Tempat wawancara : 

Gambaran situasi : 

A. KARAKTERISTIK INFORMAN UTAMA 

1. Nama    : 

2. Usia    :  

3. Tingkat pendidikan  : Kelas X, Kelas XI, Kelas XII * 

 

B. PANDUAN WAWANCARA TENTANG PERSONAL (AFEKTIF - SELF 

ESTEEM 

1. Perasaan Berharga Pada Informan Utama 

a. Pengalaman informan utama menolong orang lain (misalnya teman atau  

keluarga) dalam hal tertentu 

b. Latar belakang informan utama menolong orang tersebut (inisiatif 

sendiri atau permintaan orang tersebut) 

c. Bentuk yang diberikan informan utama untuk menolong orang tersebut 

d. Tanggapan yang diberikan orang tersebut terhadap informan utama 

e. Pengalaman diperlakukan tidak semestinya oleh orang lain dan 

bentuknya 

2. Perasaan Mampu Pada Informan Utama 

a. Keberhasilan yang pernah dicapai selama hidup informan utama 

(bentuk dan waktu terjadinya) 

b. Upaya yang dilakukan informan utama untuk mempertahankan 

keberhasilan yang pernah dicapai  

c. Kegagalan yang pernah dialami informan utama (bentuk dan waktu 

terjadinya) 
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LAMPIRAN B. Panduan Wawancara Informan Utama 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

 

d.  Cara informan utama mengatasi kegagalan yang pernah dialami 

e. Kepercayaan diri yang dimiliki informan utama 

f. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri informan 

utama 

g. Gambaran informan utama ketika tampil dihadapan orang banyak 

(misalnya presentasi) 

h. Gambaran informan utama ketika melaksanakan ujian (misalnya UTS) 

3. Perasaan Diterima Pada Informan Utama 

a. Jumlah teman yang dimiliki informan utama  

b. Jenis kelamin mayoritas teman yang dimiliki informan utama 

c. Status ekonomi teman informan utama 

d. Pendidikan teman informan utama 

e. Pekerjaan teman informan utama 

f. Organisasi atau kegiatan di sekolah yang diikuti oleh informan 

g. Jabatan ataupun peran informan di organisasi atau kegiatan tersebut 

h. Organisasi atau kegiatan di luar sekolah yang diikuti oleh informan 

i. Jabatan ataupun peran informan di organisasi atau kegiatan tersebut 

j. Kelompok sosial yang dimiliki oleh informan, alasan  

k. Gambaran aktifitas kelompok sosial yang dimiliki oleh informan utama 

 

C. PANDUAN WAWANCARA TENTANG PERILAKU (PERILAKU 

MEROKOK REMAJA) 

1. Jumlah rokok yang dikonsumsi setiap harinya oleh informan utama 

2. Waktu untuk merokok setiap harinya 

3. Tempat yang digunakan informan utama untuk merokok 

4. Teman ketika informan utama merokok  

5. Alasan informan utama untuk merokok 

6. Usia informan utama ketika mencoba rokok 
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LAMPIRAN B. Panduan Wawancara Informan Utama 
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7. Sumber rokok didapatkan 

 

D. PANDUAN WAWANCARA TENTANG LINGKUNGAN 

1. Lingkungan Fisik 

a. Keberadaan toko/ swalayan yang diketahui informan utama menjual    

rokok 

b. Harga rokok yang dibeli oleh informan utama 

c. Uang saku yang didapatkan informan setiap harinya 

d.  Asal dana tambahan untuk membeli rokok (jika uang saku minim) 

e. Pengetahuan dan tanggapan informan utama terhadap iklan tentang rokok 

yang ada 

2. Lingkungan Sosial 

a. Keluarga 

1) Ada atau tidaknya anggota keluarga informan utama yang merokok 

2) Gambaran pola asuh orang tua informan utama  

3) Pemberian hukuman di keluarga informan utama apabila anak  

melakukan kesalahan 

4) Pendapat orang tua informan utama terkait perilaku merokok 

informan 

b. Teman 

1) Ada atau tidaknya teman informan utama yang merokok 

2) Latar belakang pendidikan maupun pekerjaan teman informan utama 

3) Intensitas pertemuan informan utama dengan teman tersebut 

4) Hal yang biasa dilakukan informan utama bersama teman tersebut 

5) Pendapat teman informan utama terkait perilaku merokok informan 

c. Kolega (sekolah) 

1) Kebijakan terkait rokok yang ada di sekolah informan utama 
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LAMPIRAN B. Panduan Wawancara Informan Utama 
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2) Hukuman yang didapatkan informan utama apabila merokok di 

lingkungan sekolah 

3) Tanggapan warga di sekolah terhadap perilaku merokok informan 

utama 
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LAMPIRAN C. Panduan Wawancara Informan Kunci 
 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Tempat wawancara : 

Gambaran situasi : 

A. Karakteristik Informan Kunci 

1. Nama  : 

2. Usia  :  

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan * 

4. Pekerjaan : 

5. Lama Bekerja : 

 

B. Pandangan Informan Kunci Tentang Informan Utama 

1. Hubungan dengan informan utama 

2. Penilaian terhadap informan utama di lingkungan sekolah 

3. Penilaian tentang dampak positif dan negatif pada informan utama akibat 

rokok  

4. Harapan kepada informan utama 

 

C. Kebijakan Terkait Rokok di Sekolah 

1. Ada atau tidaknya kebijakan terkait rokok di lingkungan sekolah 

2. Jika ada, bentuk kebijakan tersebut serta pelaksanaannya dan alasannya 

3. Jika tidak ada, apa alasannya 

4. Usaha lain yang dilakukan pihak sekolah selain membuat kebijakan terkait 

rokok 

5. Gambaran kasus merokok di sekolah selama tahun 2014  

6. Kenaikan atau penurunan jumlah kasus siswa perokok dan pandangan pihak 

sekolah terkait hal tersebut 
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LAMPIRAN C. Panduan Wawancara Informan Kunci 
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7. Sanksi yang diberikan kepada informan utama 

8. Upaya tindak lanjut yang dilakukan pihak sekolah untuk menangani kasus 

tersebut 

9. Ada atau tidaknya pemberitahuan kepada orang tua informan utama dan 

alasannya 

 

 

*coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN D. Panduan Wawancara Informan Tambahan 
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Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Tempat Wawancara : 

Gambaran situasi : 

A. Karakteristik Informan Tambahan 

1. Nama  : 

2. Usia  :  

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan * 

4. Pendidikan :  

5. Pekerjaan : 

6. Status  : Perokok/ Bukan Perokok * 

B. Pandangan Informan Tambahan Terkait Perilaku Merokok Informan Utama 

1. Hubungan dengan informan utama  

2. Tahu atau tidaknya terkait perilaku merokok informan utama 

3. Setuju atau tidaknya informan tambahan terkait perilaku merokok informan 

utama, alasan 

4. Mengetahui atau tidaknya alasan informan utama menjadi perokok dan lama 

waktu informan utama menjadi perokok 

5. Penilaian tentang informan utama sehari-hari 

6. Jumlah rokok yang dikonsumsi informan utama setiap harinya 

7. Waktu dan tempat merokok informan utama 

8. Teman yang biasanya merokok bersama informan 

9. Usia awal informan utama merokok 

10. Sumber didapatkannya rokok yang dikonsumsi informan 

11. Harapan untuk informan utama terkait perilaku merokoknya 

12. Dana yang digunakan informan untuk membeli rokok 
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LAMPIRAN E. Transkrip Wawancara Pada IU1  
 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN UTAMA (1) 

Waktu : Tanggal 6 Juni 2015, pukul 19.20 WIB 

Lokasi : Cafe Jembatan, Jalan Kyai Ghozali Kabupaten Lumajang 

 

Hari itu adalah hari Sabtu. Peneliti membuat janji bertemu dengan 

informan utama sekitar pukul 19.00 WIB, namun 20 menit sebelum dari waktu 

yang disepakati, tiba-tiba IU1 mengirimkan pesan singkat kepada peneliti yang 

menyatakan bahwa IU1 sudah berada disekitar lokasi penelitian. Selang 10 menit 

kemudian peneliti tiba disekitar lokasi yang ditentukan namun ternyata IU1 tidak 

terlihat, lalu tiba-tiba IU1 mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa 

IU1 sedang berada di sebuah toko aksesoris yang berada kurang lebih 30 meter 

dari lokasi pertemuan. Peneliti akhirnya memutuskan untuk menyusul IU1 di toko 

aksesoris tersebut kemudian bersama-sama menuju lokasi pertemuan kembali. 

Sesampainya disana, peneliti dan IU1 langsung memiliki tempat duduk yang 

nyaman. Tempat duduk di luar ruangan dan berhadapan dengan jalan menjadi 

tempat yang dipilih IU1. IU1 datang dengan ditemani IT1. Serambi memesan 

minuman, IU1 tampak mengenakan anting yang baru saja dibelinya. Sambil 

sedikit tersipu malu, IU1 mengatakan bahwa ia sedang ingin mencoba memakai 

anting agar lebih terlihat gaul dan trendi. Lokasi pertemuan bertempat di sebuah 

cafe yang berada di Jalan Kyai Ghozali tepat disebelah kiri jembatan. Cafe yang 

tidak begitu ramai serta alunan musik khas Banyuwangi menambah suasana 

hangat pada malam yang cukup dingin tersebut. Hiruk pikuk suara kendaraan 

bermotor yang lalu lalang tiada henti, disertai canda tawa dan gurau khas anak 

muda yang sengaja menghabiskan malam disepanjang jembatan menambah 

kentalnya suasana malam Mingguan pada saat itu. Terlihat IU1 selalu melihat ke 

arah pasangan muda yang sedang asyik mengobrol sambil tersenyum, dan ketika 

penenliti menanyakan hal tersebut IU1 tidak menjawab apa-apa namun sambil 

tersenyum malu karena perilakunya diketahui oleh peneliti. IU1 juga tidak bisa 
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menatap mata peneliti dalam waktu yang lama. Seringkali IU1 menundukkan 

kepalanya dan melihat sekeliling sambil tersenyum malu kepada peneliti. 

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Utama (1) 

P : Assallamualaikum mas? Maaf tadi harus menunggu ya. Terima kasih 

atas waktunya ya mas 

IU1      :   Waalaikumsalam kak, nggak apa-apa kak emang saya sengaja dateng 

dulu kan malming kak takut ramai. Saya tadi mikir kakak bohongin 

saya, saya udah dateng kok kakak nggak ada hehe 

P : Menurutmu harga diri itu apa? 

IU1 : Ya biasae itu ikut teman-teman kak. Contohnya kalau nggak 

ngerokok itu dibilang kayak anak cewek 

P : Jadi kamu ngerokok karena takut dibilang kayak anak cewek? 

IU1 : Iya kak, malu saya kak wong saya laki-laki dibilang gitu, harga diri 

kak hehehe 

P : Temanmu berarti banyak yang merokok? 

IU1 : Iya kak, rata-rata teman saya ngerokok semua kak 

P : Itu teman dimana dek yang ngerokok? 

IU1 : Semua rata-rata perokok semua kak, ya temen di rumah, di sekolah 

P : Berarti kamu sering ngerokok sama teman-temanmu? 

IU1 : Sering, hampir setiap hari kak 

P : Dimana lokasinya kamu ngerokok? 

IU1 : Biasanya kalau nggak di tempat PS an, di rumah, di tempat 

tongkrongan biasanya aku sama teman-teman dan di sekolah 

P : Emang, biasanya nongkrong dimana? 

IU1 : Di Cafe Songo daerah Toga 

P : Kalau di sekolah, kamu ngerokok dimana? 

IU1 : Di kamar mandi 

P : Pernah ketahuan nggak waktu kamu ngerokok di sekolah? 

IU1 : Pernah satu kali 

P : Kapan itu dek kejadiannya? 

IU1 : Sekitar tiga bulan yang lalu, itu setelah shalat dzuhur 

P : Gimana ceritanya kok  bisa kamu ketahuan ngerokok? 

IU1 : Habis shalat saya pergi ke toilet sama teman-teman, lalu saya 

merokok di dalam kamar mandi bersama teman-teman. Lalu ada 

tukang kebun yang melapor ke guru, terus saya langsung dibawa ke 

kantor guru 

P : Berarti pada saat itu kamu nggak sendirian? 

IU1 : Iya nggak sendirian, ada tiga teman yang lain si A, si B, si C teman 

sekelas juga itu kak 

P : Teman sekelas kamu banyak yang merokok? 

IU1 : Banyak, rata-rata teman-teman saya yang laki-laki di kelas X1 itu 

merokok semua kak 

P : Kalau yang perempuan? 

IU1 : Kalau perempuan itu ada tiga yang merokok 

P : Pernah nggak ngerokok bareng teman cowok dan cewek? 

IU1 : Pernah waktu weekend, sabtu siang di rumah saya biasanya 
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P : Kamu tinggal dengan orang tua? 

IU1 : Saya tinggal dengan nenek saya, ibu saya kerja di luar, ayah pisah 

dengan ibu. Ayah saya tinggal di tempat yang berbeda dan jauh dari 

rumah saya. Saya tinggal di Tukum sedangkan ayah saya di Grati 

P : Nenek tahu nggak kalau kamu ngerokok? 

IU1 : Nggak tahu nenek saya kak kalau saya ngerokok, keluarga saya 

semua juga nggak tahu kak 

P : Lho, tadi katanya pas weekend kan ngerokoknya di rumah kamu, kok 

bisa nggak ketahuan nenek? 

IU1 : Rumah saya kan sepi. Saya punya rumah dua kak, yang satu yang 

ada nenek satunya lagi kosong. Nah rumah yang kosong itu saya 

ngerokoknya 

P : Ayah kamu juga ngerokok? 

IU1 : Iya ayah saya ngerokok juga kak, mulai saya SMP itu kak ayah 

ngerokok 

P : Kapan kamu pertama kali ngerokok? 

IU1 : Pertama kali merokok pas saya kelas 2 SMP, waktu usia 14 tahunan 

kak 

P : Kenal rokok darimana? 

IU1 : Dari teman-teman saya kak, mereka bawa rokok ke sekolah terus 

dirokok bareng-bareng pulang sekolah 

P : Pertama kali nyoba rokok, rasanya gimana sih? 

IU1 : Pertama kali batuk sakit di tenggorokan kalau ngerokok 

P : Kalau tau nggak enak gitu, kenapa kok tetep ngerokok? 

IU1 : Rokok itu soalanya diibaratkan seperti nasi kak sama anak remaja 

sekarang. Kalau satu hari aja nggak ngerokok itu rasanya nggak enak 

kak. Dengan rokok aku bisa lebih PD mbak, aku juga nggak dibilang 

banci sama teman-teman 

P : Mending nggak makan nasi atau mending nggak ngerokok? 

IU1 : Mending dua duanya hehehe 

P : Pendapatmu tentang iklan rokok gimana dek? 

IU1 : Biasa aja 

P : Berapa jumlah rokok yang kamu konsumsi setiap harinya? 

IU1 : Bisa sampai 7 batang per hari kak 

P : Dapat rokok darimana? 

IU1 : Beli di deket sekolah kak rokoknya, di deketnya pasar senggol, beli 

di PS an itu kak 

P : Selain teman di sekolah, siapa teman kamu ngerokok? 

IU1 : Teman-teman yang nggak sekolah kak, 2 hari sekali hari datang ke 

rumah ngerokok barang sama saya sekitar 11 orang 

P : Kamu anak yang pendiam ya sepertinya? 

IU1 : Ehmmm, iya. Saya orangnya pendiam mbak, lebih suka menyindiri 

P :  Terus gimana keseharianmu sama teman-temanmu dek? Katanya 

kamu anak yang pendiam?  

IU1 :    Aku anaknya emang pendiam kak, tapi ya bukan sing menyendiri 

nggak mau temenan sama yang lain mbak, wong ya sama-sama 

manusia e, sama-sama temen e, kalau aku butuh ya biar dibantu lek 

mereka butuh ya tak bantu kak 
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P          : Selain alasan takut dibilang kayak anak cewek sama temen-temen, 

ada alasan  lain kamu ngerokok? 

IU1 : Karena ngelihat ayah saya ngerokok, katanya enak terus ya saya 

ketagihan kak 

P : Uang buat beli rokok dapat darimana? 

IU1 : Dari uang saku sekolah 

P : Jenis rokok yang dikonsumsi apa? 

IU1 : Kalau di sekolah rokok Surya, harganya 2 batang Rp. 2500 rupiah, 

kalau di rumah Geo Mild kak harganya Rp. 9000 rupiah 

P : Uang sakunya berapa dek? Cukup nggak buat jajan sama beli rokok? 

IU1 : Saya 1 bulan Rp.500.000 rupiah. Ya di cukup-cukupin kak gimana 

caranya 

P : Pernah nggak kehabisan uang gara-gara rokok? 

IU1 : Pernah kak, waktu itu pas saya ketagihan habis 2 pack rokok 

P : Terus dapat tambahan duit darimana buat nutupin kekeurangan? 

IU1 : Mintak kiriman lagi sama ibuk 

P : Bilangnya gimana ke ibuk waktu minta uang? 

IU1 : Ya bilang buat bayar sekolah kak hehehe. Saya tapi kan sama kerja 

kak jadi nggak sering-sering minta sama ibuk. Kadang ya kalau 

kurang pakai uang dari kerja itu kak 

P : Kerja apa dek? 

IU1 : Saya fotografer kak 

P : Kerjanya setiap hari apa saja dek? 

IU1 : Kalau musim kemanten ya hampir setiap hari kak, tapi kan saya 

sekolah jadi ya pas weekend aja 

P : Uang hasil kerja buat apa dek? Apakah untuk membeli rokok? 

IU1 : Uangnya sebagian saya berikan sama nenek. Saya ingin membuat 

nenek bangga dan dengan memberi nenek walaupun sedikit  karena 

nenek segalanya buat saya. Saya kayak berarti gitu kalau bisa 

menyenangkan nenek. Sisanya saya belikan baju dan keperluan saya, 

kadang ya rokok itu 

P : Kalau misalkan nenek tahu kamu ngerokok gimana? 

IU1 : Takut kak. Bisa nangis saya kak karena nggak tega kalau sampai 

nenek tahu saya ngerokok 

P : Berarti nenek nggak setuju ya kamu ngerokok? 

IU1 : Nggak setuju banget, apalagi kalau saya pulang malam sampai jam 

12 malam itu nggak setuju kak 

P : Berarti kamu sering keluar malam? 

IU1 : Iya kak, tapi kalau weekend aja kak. Kalau hari-hari biasa jam 9 

malam sudah pulang kak, kalau nggak pulang bisa dikunciin pintu 

sama nenek hehe 

P : Arti seorang nenek bagi IU1 itu apa? 

IU1 : Nenek itu bagaikan seorang ibu buat saya kak. Dari kecil saya 

dirawat oleh nenek saya. Saya lebih dekat sama nenek kak dibanding 

dengan ibuk. Apalagi sama bapak kak, tambah nggak dekat 

P : Kalau misalkan nenek sampai tahu dan meminta kamu berhenti 

ngerokok, gimana? 
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IU1 : Insyaallah secara perlahan-lahan saya akan berhenti merokok dan 

tidak pulang malam lagi. Semua itu biar saya tidak bertemu teman-

teman saya yang ngajak ngerokok itu kak, kalau nenek yang nyuruh 

itu buat saya keharusan kak untuk dilakukan. Saya sayang sama 

nenek saya kak, saya ingin membahagiakan nenek saya, jadi apapun 

akan saya lakukan kak  

P : Kalau bapak atau ibuk kamu kamu ngerokok, gimana? 

IU1 : Kalau bapak biasa aja kan bapak juga ngerokok, kalau ibuk nggak 

tau wes kak. Ibu kan ngelarang juga 

P : Kalau ibuk yang nyuruh kamu berhenti merokok, gimana? 

IU1 : Saya berhenti total kak ngerokok kalau sampai ibuk tahu, soalnya 

saya kasihan sama ibuk saya udah kerja keras buat saya sekolah 

P : Besar berarti ya pengaruh dua wanita tersebut dalam hidup kamu, 

kalau pacar gimana? 

IU1 : Iya kak jelas itu. Saya nggak punya pacar kak, nggak boleh pacaran 

sama nenek hehe 

P : Kamu pernah nggak bantu temenmu? 

IU1 : Kalau dalam hal pelajaran nggak pernah kak, tapi kalau soal bikinin 

surat ijin tidak masuk pernah kak 

P : Kalau kamu sering nggak dibikinin surat sama temenmu? 

IU1 : Sering kak hehehe 

P : Sering bolos berarti? 

IU1 : Sering kak, beberapa hari yang lalu saya bolos kak soalnya ikut moto 

mantenan 

P : Kenapa dek kok sering bantu temenmu buatin surat ijin? 

IU1 : Kan saya juga sering bolos dan sering dibantu temen bikin surat, jadi 

ya gantian kak 

P : Katanya kamu sayang sama nenek dan ibumu, tapi kenapa kok 

sering bolos dek? 

IU1 : Ya makanya itu kak, kadang saya ya merasa sedih kok saya nggak 

bisa ngerubah kebiasaan jelek saya itu, apalagi saya kerja susah-

susah, ibuk kerja susah-susah itu nggak ada hasilnya saya buat beli 

rokok, sekolah juga masih gini-gini aja maksudnya belum 

memberikan yang terbaik kalau masalah sekolah kak 

P : Pengen nggak berhenti merokok? 

IU1 : Pengen kak, tapi susah untuk berhenti ngerokok itu. Kalau sama 

temen itu pasti nggak bisa berhenti wes kak soalnya pengaruh teman 

besar kak untuk ngerokok 

P : Kalau di tempat kerja kamu, apa orang-orangnya ngerokok? 

IU1 : Iya kak, kan itu punya kakak saya. Kakak saya nggak ngelarang kak 

Cuma ngingetin aja kalau jangan banyak-banyak ngerokoknya nggak 

baik buat kesehatan 

P : Kakak kamu ngerokok nggak? 

IU1 : Kakak saya ngerokok, tapi nggak sesering saya hehe 

P : Teman-temanmu baik dek? 

IU1 : Baik kok, semua teman saya itu setia kawan kak 

P : Pernah dikucilkan? 

IU1 : Nggak pernah kak 
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P : Kamu punya geng nggak? 

IU1 : Nggak punya kak, tapi kalau temen dekat punya kayak sahabat gitu 

lho kak. Saya netral kak berteman dengan siapa saja, nggak pilih-

pilih teman kak 

P : Gimana hasil sisipan kemarin? 

IU1 : Hasil sisipan saya kemarin macem-macem kak. Sisipan saya yang 

pertama mengagumkan kak, anjlok semua nilainya hehehe 

P : Kira-kira anjloknya karena apa? 

IU1 : Nggak pernah belajar dan karena sering tidak masuk sekolah, sibuk 

sama main PS kak 

P : Tanggapan keluarga gimana soal anjloknya nilai kamu? 

IU1 : Nenek alhamdulillah nggak tahu, tapi kakak saya tahu kalau nilai 

saya anjlok dan marah sama saya. Saya disuruh ngerubah sikap saya 

agar nilainya bisa lebih baik lagi 

P : Kalau nilainya anjlok, pernah nggak ada usaha buat 

memperbaikinya? 

IU1 : Ya belajar kak sama ngurangin bolos, dulu nemen kak kalau bolos 

tapi sekarang bolosnya udah nggak separah dulu. Alhamdulillah nilai 

yang terakhir itu bisa naik, lebih bagus dari yang pertama 

P : Kalau lihat usiamu harusnya kamu bukan kelas X kan dek? 

IU1 : Iya kak, saya sempat tidak naik di SMK PGRI kak, terus saya 

berhenti satu tahun untuk kerja terus ngulang lagi ini di SMAI 

mbalek kelas X lagi kak 

P : Sanksi yang diberikan sekolah seperti apa waktu kamu ngerokok di 

sekolah? 

IU1 : Saya waktu ketahuan ngerokok di sekolah itu saya dibawa ke kantor 

dan disuruh ngehabisin 1 pack rokok tapi saya nggak mau kak. Saya 

nggak berani menentang guru. Terus saya disuruh mbuat surat 

pernyataan bahwa nggak akan ngerokok lagi, hehehe tapi ya saya 

ulangi lagi kak 

P : Sama pihak sekolah dilaporkan ke keluarga nggak? 

IU1 : Alhamdulillah nggak kak, hanya disuruh bikin surat pernyataan 

untuk tidak merokok lagi 

P : Kamu tipe anak yang PD nggak sih? 

IU1 : Saya bukan tipe anak yang PD kak, saya anak yang pemalu apalagi 

di depan cewek hehehe 

P : Kalau kamu ngerokok bisa bikin PD nggak? 

IU1 : Iya dulu kak, awalnya kalau ngerokok bikin agak PD, tapi kalau 

sekarang udah keseringan jadi udah biasa aja 

P : Apa arti rokok buat kamu? 

IU1 : Rokok itu bisa bikin pikiran tenang, apalagi kalau lagi ada masalah 

kak, sedot rokok pencar wes pusing e masalah jadi nggak terasa 

berat 

P : Kalau harga diri penting nggak sih menurut kamu? 

IU1 : Penting kak, apalagi buat anak laki-laki. Dulu saya ya kenapa ya 

nurut aja sama temen, Cuma takut dibilang banci, dibilang kayak 

anak cewek kok saya mau mau aja nurutin temen buat ngeroko 
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hehehe Ya gitu wes kak. Kalau sudah kecanduan gini nyesel 

sebenarnya kak 

P : Tadi awalnya kamu nggak berani natap mata saya, tapi kok gara-gara 

kamu ngerokok barusan kok jadi berani natap mata saya? Apa 

karena rokok itu? 

IU1 : Hehe, masak kak. Saya ya nggak tahu kak. Saya kan anaknya 

pemalu apalagi sama cewek kak. Pasti nggak berani saya kalau 

ngobrol sama cewek gini, sangking aja karena kakaknya baik sama 

saya saya mau diwawancarai gini. Terus saya ngerokok ya biar 

nggak grogi kak ngobrol sama kakak dan berani liat mata kakak 

waktu ngobrol. Gimanapun kan nggak sopan kak, kakak sudah 

ngehargain saya kok saya nggak ngehargain kakak. Tapi ya gitu saya 

grogi makanya saya ngerokok barusan eh nggak tahu kok tiba-tiba 

berani aja liat mata kakak hehehe 

P : Pernah nggak selain dengan rokok, kamu ningkatin PD mu? 

IU1 : Dari potongan rambut saya, saya benerin kak dan pakai minyak 

rambut biar lebih PD 

P : Kalau ujian ngerjakan sendiri nggak? 

IU1 : Alhamdulillah kalau ujian ngerjakan rame-rame 

P : Teman kamu lebih banyak laki-laki apa perempuan? 

IU1 : Kalau di sekolah ya banyak laki-laki. Kalau diluar banyak temen 

cewek model-model itu kak hehehe 

P : Kalau sosial ekonomi temanmu gimana dek? 

IU1 : Ya kalau teman-teman sekolah ya anak orang perantauan kak yang 

banyak, kalau diluaran ya anaknya orang biasa-biasa aja kak 

P : Di sekolah ikut esktrakulikuler nggak? 

IU1 : Dulu ikut eskul komputer kak, tapi sekarang sudah nggak ikut lagi 

P : Kenapa kok berhenti? 

IU1 : Nggak apa-apa, males soalnya pulang sekolah 

P : Kalau organisasi di sekolah atau mungkin di luar sekolah pernah ikut 

nggak? 

IU1 : Nggak suka saya kak sama organisasi gitu-gitu, nggak minat saya, 

males 

P : Apa pendapatmu tentang sekolah dan temen-temenmu yang 

ngerokok di sekolah? 

IU1 : Teman-teman saya bandel semua kak, dilarang ngerokok ya tetap aja 

ngerokok padahal hukumannya berat kalau ketahuan, tapi ya tetap 

aja ngerokok di dalam toilet setiap harinya kak 

P : Baik dek, terima kasih atas infonya ya dek 

IU1 : Sama-sama kak 
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LAMPIRAN F. Transkrip Wawancara Pada IU2 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN UTAMA (2) 

Waktu : Tanggal 9 Juni 2015, pukul 19.00 WIB 

Lokasi : Warung kopi dean Gereja Aletea di Kabupaten Lumajang 

 

 Peneliti menemui informan di tempat dan waktu yang telah disepakati 

sebelumnya. Peneliti dan informan bertemu di depan Gereja Aletea yang berada 

tidak jauh dari kediaman informan utama. Seharusnya pada kesempatan tersebut, 

informan datang bersama temannya yang hendak dijadikan informan tamabahan, 

namun dikarenakan pekerjaan temannya yang harus mengamen jadi informan 

datang seorang diri. Infoman datang dengan berjalan kaki dan menggunakan 

kemeja berwarna putih bermotif garis-garis serta celana panjang berwarna coklat. 

Lokasi awal sebenarnya bukan di warung kopi tersebut, melainkan cafe yang 

terletak persis disebelah warung kopi. Pemilihan cafe dikarenakan suasananya 

yang nyaman serta permintaan dari informan. Peneliti memang sengaja 

membiarkan informan menentukan sendiri lokasi wawancara agar informan 

merasa lebih nyaman, karena cafe tersebut tutup maka terpaksa wawancara 

dilakukan di warung kopi tersebut. Warung kopi tersebut sudah barang tentu 

sangat ramai dengan banyaknya para lelaki yang sedang asyik menikmati kopi 

mereka dengan sebatang rokok di tangan. Tempat di dalam warung yang kurang 

kondusif membuat peneliti dan informan sepakat untuk melakukan wawancara 

dipinggiran warung yang berhadapan langsung dengan jalan. Ditemani dinginnya 

malam dan duduk hanya dengan beralaskan tikar tak menyurutkan semangat 

peneliti untuk mengorek informasi lebih dalam dari informan. Setelah memesan 

minuman dan duduk sebentar, tiba-tiba informan memohon ijin untuk membeli 

rokok terlebih dahulu di dekat lokasi pertemuan. Sebelum pertemuan malam 

tersebut, peneliti sudah bertemu dengan informan di hari yang sama namun pada 

saat jam sekolah, tepatnya di kantin SMA Islam. Wawancara berlangsung serius 

namun santai.  Informan menjawab semua pertanyaan dengan tegas namun pada 
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beberapa pertanyaan informan menjawab disertai dengan canda tawa lengkap 

dengan guyonan khas berbahasa Jawa Timuran. Informan juga merupakan lawan 

yang aktif dalam berkomunikasi.  

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Utama (2) 

P : Assallamualaikum mas, selamat malam.. Terima kasih atas 

waktunya malam ini. Ini silahkan dibaca dan ditandatangani sebagai 

bukti jika mas bersedia menjadi informan utama pada penelitian saya 

IU2 :       Oke mbak 

P   :       Biasanya ngerokok apa mas? 

IU2  :   Biasannya ngerokok merk surya, pro mild terus bakau yang ngelintir 

juga pernah 

P :       Kapan pertama kali merokok mas? 

IU2     :       Pertama kali merokok usia 9 tahun 

P  :       Pertama kali kenal rokok darimana? 

IU2    :       Ya kenal rokok dari orang-orang kampungku, dari temen-temen juga. 

Saya kan dari kecil kumpul’e sama orang-orang tua tok (orang 

dewasa yang sudah punya istri) 

P   :    Kalau orang tua? ada yang ngerokok nggak? 

IU2  :       Ya ada mbak. Bapakku iku lak ngerokok 

P   :       Kamu anak ketiga ya, kakak-kakakmu cowok apa cewek? 

IU2  :       Kakakku 3, cowok semua. Jagoan neon mbak hehehe 

P   :       Kakakmu merokok? 

IU2  :       Iya, merokok semua mas-mas ku 

P   :       Keluargamu tau nggak kalau kamu merokok? 

IU2  :       Yo weruh  

P   :       Tanggapan mereka gimana? 

IU2 :    Yo biasa ae. Cuma bilang kok ngerokok? wong dorong kerjo kok  

ngerokok. Tapi ya saya bilang gini” Lho, samean dewe ngerokok lah 

kok anak e nggak diolehi ngerokok” 

P   :       Itu kan tanggapannya bapak, kalau tanggapan mas-mas mu piye? 

IU2  :       Sekarepmu wes, wong koen dikandani nggak kenek 

P   :       Berarti sebenarnya mas-mas mu nggak setuju ya kamu ngerokok? 

IU2  :     Sakjanne ya nggak setuju, tapi timbang aku singgit-singgit mending 

dibolehin menisan. Malah kakaku sendiri yang nyuruh ngerokok. 

Kakakku yang nomor tiga. Bilang e “Kene kene rokok’an mbek aku 

kene timbang rokok’an ndek njobo lek ketemu bapak diamuk 

engkok”. Kalau kakak yang pertama itu percaya sama aku. aku 

ngerokok dibiarin. Kalau kakak yang kedua itu marah “Koen iku 

rokok’an cek ngebess e koen iku” 

P   :       Kalau ibuk gimana? 

IU2 :   Ibuk ya nggak ngebolehin, tapi lama-lama ya ngebolehin sendiri    

karena pasrah dan percaya sama anak e sendiri 

P   :       Ngerokok dalam sehari kira-kira habis berapa batang? 

IU2 :      1 pack. 2 pack kalau sama temen-temen tapi kalau temen-temen yang 

punya saya nggak dikasih. Temennku medit tapi kalau aku royal 
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P   :        Pelitnya apa cuma masalah rokok? 

IU2 :        Ya nggak cuma rokok aja tapi uang juga. Mereka pinjem uang nggak   

mbalek tapi kalau aku yang minjem nggak pernah dipenjemi. Aku di 

kal-kali thok 

P   :        Kok gelem di kal-kali thok? 

IU2 :     Bukan gitu, ya aku ingget pas dulu-dulue. Mosok perkoro duwek 

sakmono malahi tukaran sak koncoan wong kesuk’e yo ketemu. 

Wong kadar duek mbak, lek aku nduwe terus iso mbantu konco aku 

seneng mbak masio mek titik rasane iku bedo, koyok aku berguna 

gawe wong liyo, koyok aku iki diregoi mbak sek enek sing njaluk 

tulung nang aku masio aku dewe yo susah. Aku ngeroso berharga 

ngunu mbak 

P   :       Uang buat merokok dapet darimana? 

IU2 :     Dari kerjaku sendiri mbak. Kadang ya uang saku. Ya sak adanya   

uang, kalau ada uang ya beli kalau nggak ada ya apa yang dipakek 

P   :       Uang sakunya berapa? 

IU2 :       Nggak mesti mbak, kadang Rp. 5000; kadang kurang dari itu 

P   :       Kira-kira sehari habis uang berapa buat beli rokok? 

IU2  :  15ribu-20 ribu 

P     :  Kapan aja sih kamu ngerokok? 

IU2      :  Setiap kepingin ngerokok mbak, apalagi setiap habis makan itu  

merokok. Waktu nyantai iku wes mbak 

P  :  Kamu bilang ngerokok waktu nyantai, di sekolah kan bukan waktu 

buat nyantai tapi kenapa kok merokok? 

IU2     : Lek arek ngejak rokok’an yo rokok’an mbak, tapi ya liat-liat juga. 

Intie sek ngeregani guru lek disekolah 

P    :  Pernah ketahuan ngerokok di sekolah? 

IU2 : Pernah 1 kali 

P :  Hukumannya apa dek? 

IU2 : Dimarahi pas suruh nyiram kembang. Temanku suruh beli rokok 

kobra sing paling nggak enak iku 3 pack. Rokok iku mau dalam 

jangka 1 jam kudu ngentekno, tapi selamet’e aku ndhisik ndak 

dingonokno 

P  :  Kok bisa kamu mek disuruh nyiram kembang tok? 

IU2  :  Yo emboh mbak, paling karena gawan’e aku  mbak. Ketepak’an 

gurunne bolong atinne. Mboh ta, kabeh uwong kyok nduwe roso 

sak’aken ngunu nang aku. Jare wong ndhisik aku iki nduwe gawan 

utowo cekelan, dadi wong iso tunduk. Cekelanne tapi duduk sing jin 

ngunu. Cekelanne agama, kan aku melok aliran Wahidiyah. Kakak-

kakakku kan jarang bisa ngaji, aku tok sing bisa ngaji 

P :  Jadi kamu ngaji ya?  

IU2 :      Iya. Lek posoan ngaji tok, masio nggak posoan yo ngaji. Awal’e aku 

nggak iso ngaji. Pas aku loro tifus, ibukku omong-omongan ambek 

tonggoku, jeneng’e mak Ciplis, “Kapan yo Plis anakku iso ngaji?”. 

Terus aku merasa terus aku ngaji sampek aku iso dipelokno lomba-

lomba 

P :  Sering ikut lomba? lomba apa? 
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IU2 :  Iya. Lomba tartil juara 2 tingkat kabupaten tahun 2010. Lomba 

terbangan Al-Banjari juara 3 di sekolahan lomba antar kelas. Lomba 

layangan juga mbak. Kalau kakakku itu jokinya lomba layangan. 

Piala-pila kejuaraan layangan iku kakakku mesti sing njoki mbak. 

P :  Hal itu jadi motivasi tersendiri nggak buat kamu? 

IU2 :  Iya mbak. Lek iso aku kudu lebih dari kakak-kakakku. Kakakku 

yang pertama ngerti nang hukum-hukum ngunu, saiki kerja ndek 

surabaya jadi wartawan ndek Global TV. Kakakku jadi bos las di 

Bali. Kakakku yang ketiga jual ayam potong di rumah 

P :  Kalau bapak dan ibuk? 

IU2 :  Bapak sama ibuk nggak kerja mbak, udah sepuh. Sama kakak-

kakakku ya wes nggak dibolehin kerja. Dulu bapak wiraswasta 

mbak, makanya kakak-kakakku jadi wiraswasta juga, usaha terus 

sukses iso ngek’i ong tuek. Coro gampanganne ganti rugi, balas budi 

maksud’e. Tak akonni mbak lek aku ncen keras kepala. Aku ndak 

sungkan mbak masio ngelawan nang wong sing luwih tuek utowo 

guru lek aku pancenne bener. Aku nggak seneng ngolek masalah 

mbak, tapi lek digarahi opo maneh nyangkutno wong tuek ku koyok 

ibukku yo nggak iso meneng aku mbak. Masio anak e jendral a aku 

nggak wedi tak jak gelot lek nganu keluargaku mbak 

P :  Kalau kamu sendiri cita-citanya jadi apa? 

IU2 :  Lek iso jaksa. Lek iso aku lebih dhuwur timbang kakak-kakakku. 

Jaksa enak nyantai pekerjaanne. Kerjoanne moco tok, lungguh, 

ngeladeni wong sing salah kan enak yo mbak. Lain ambek tentara 

mbek polisi kan sek ning embong kepanasan. Aku nggolek sing enak 

ae 

P :  Apa usaha yang kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu menjadi 

jaksa? 

IU2 :  Ya belajar, kalau bisa bentar lagi naik kelas 3 SMA aku berhenti 

merokok dan rajin olahraga 

P :  Apa hubungannya olahraga dengan cita-citamu? 

IU2 :  Katanya kalau jadi jaksa nggak boleh ngerokok, harus ngerti hukum, 

mandar mugo ae aku iso melebu ndek fakultas hukum, amin 

P :  Pengen ngelanjuttin kuliah dimana? 

IU2 :  Di fakultas hukum UNEJ mbak, kebetulan juga om ku kerja ndek 

Jember ndek KPK sana 

P :  Oke, kita balik lagi tentang masalah rokok ya. Biasanya dimana 

tempat kamu ngerokok? 

IU2 :  Di rumah, di luar rumah, di tempat umum. Kalau di rumah ya di 

kamar, di depan rumah, di rumah tetangga, di rumah temen. Kalau di 

sekolah ya di kamar mandi itu mbak. Kalau di sekolah, saya nggak 

pernah ngajak teman ngerokok, tapi temen saya yang manggil dan 

mengajak saya. Saya mau nolak ya nggak enak mbak engkok dikiro 

opo, engkok dikiro ngenyek. Ikupun nyedot e nggak akeh mbak, 

paling mek sak sedotan. Sungkan aku nang koncoku lek nyedot e 

akeh, nggak enak nang koncoku. Dek’e kan nawani aku apik, mosok 

aku kate nggak perasaan, yo menghargai ae lah.  

P :  Pernah nggak dikatain banci sama temen ketika nggak ngerokok? 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


99 

 

IU2 :  Nggak pernah. Sak weruh ku lek arek Lumajang sing tak kenal yo 

nggak tahu ngunu, tapi yo nggak weruh lek sing liyone mbak. 

Ndelok arek e mbak. Arek kutho mbek arek ndeso kan bedo mbak. 

Lek arek kutho yo biasa ae sing ape rokokan yo rokokan sakerepmu, 

lek arek ndeso kan lek nggak rokokan nggak dikoncoi, diwarah 

banci, kebanyakan ngunu mbak karena temanku akeh sing arek 

ndeso. Lek arek ndeso iku wong tuwone nemen lek ngelarang anak e 

rokokan makanne anak e dadi mesakat mbak singgit-singgit lek 

rokokan. Lek arek kutho, wong tuwone rodok loss nang arek, jar-

jarno ngunu, makanne arek kutho biasa ae 

P :  Gimana menurutmu tentang teman-teman SMAI? 

IU2 :  Lek arek SMAI iku nggak tau nduwe pikiran elek nang konco. Lek 

koncoe salah, metuek ngunu iku dikandani apik-apik ojok ngunu. 

Lek ngandanine elek marai tukaran sak koncoan, pakpok mbak 

tukaran lek mek sak sekolahan podho karo tukaran mbek dulure 

dewe. SMAI bedo ambek arek sekolah liyo sing geng-genganne 

nemen. Lek aku mbek arek SMAI dadi siji mbak, koyok dulur 

kabeh, yo menowo karena mek titik pisan kan muride. Lek ndek 

SMAI mbak, nduwe opo ngunu iku berbagi mbek kancanne. Nduwe 

es ngunu iku nggak diombe dewe, ngombe sak sruutt terus 

digeledakno ben kancanne sing nggak tuku iso ngerasakno. Mangan 

bakso kabeh ditawani masio mek titik, nggak dipangan dewe, bedo 

ambek SMA liyone. Cuman kadang gurue yo ketat. Ketat yo 

sakjanne gara-gara muride sing males, titik-titik pas pelajaran nang 

mburi, pengajian kabur, males soale. Aku maeng yo ngawekno surat 

koncoku nggak melbu, saaken mbak solidaritas nang dulur sak 

sekolahan. Arek wedoke akeh sing meler mbak ndek SMAI sangking 

nggak kethok 

P :       Kalau merokok di sekolah, sama siapa aja? 

IU2 :      Yo ambek kabeh mbak, yo kakak tingkat, konco sak angkatan yo adek 

kelas. Biasae diatas panggung rokokan bareng 

P :  Alsanmu merokok itu karena apa? 

IU2 :  pengen njajal, kok koyok e enak. Bapakku rokokan, mas ku rokok 

an, aku tak rokokan pisan eh ketagihan wes 

P :  Rokok itu penting nggak sih? 

IU2 :  Yo nggak se sakjanne mbak, ngentek-ngenteki duek mbak, nggak 

onok olehe sakjenne rokokkan sangking yo gawe nganui stress 

kerjoan, stress sekolah ngunu iku mbak, stress onok masalah ambek 

pacar ambek keluarga, stress nggak iso ngeki duek ibukku akhire 

rokokan wes. Rokokan ambek mikir yok opo nasibku iki mbesok yo? 

Opo iso dadi uwong. Rokok iso marai luwih PD, nggak grogi. Lek 

nggak rokokan koyok e campah mbak 

P :  Kalau ngerokok gandenganne opo? 

IU2 :  Kopi mbak. Tapi aku senenganne banyu towo mbak soale kopi marai 

loro weteng 

P :  Kamu dapet rokok darimana? 

IU2 :  Beli di warung kampung, di sekitar sekolah ada tapi aku nggak 

pernah beli disana, bawa dari rumah mbak. Soalle kan lek isuk tutup 
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kabeh tokoe mbak lek cedhek sekolahan sing dodol rokok, bukak e 

awan 

P :  Pendapatmu tentang iklan rokok apa? 

IU2 :  Gambare lucu biasae, hehehe. Iklanne rokok iku lucu mbak ngarai 

nguyu, apik. Masio iklan e apik, contohe iklan rokok 76 mbak yo 

tapi aku pas g nduwe duwek gawe tuku iku yo wes biasa ae tuku sak 

cukupe duek. Lek ndelok sing kemasan iku sing gambare medeni iku 

yo wedhi mbak wong ate ngerokok, makanne lek ngerokok nggak 

ndelok bungkuse. Saiki lho mbak deloken wong saiki, rokokanne 

sing enak-enak, sing larang padahal tukue duek teko wong tuek e, 

iku sing aku nggak seneng 

P :  Kamu berarti beli rokok dari uangmu sendiri? 

IU2 :  Iyo mbak, teko kerjoanku dewe, duekku dewe, nggak duwe duek yo 

wes nggak rokokan, isin mbak rokokan tapi dueke njaluk nang wong 

tuek, saaken wong tuek mbak, duekke sing digawe tuku beras kok 

apene awake dewe ngawe duek iku gawe tuku rokok, kok nemen 

temen 

P :  Kamu tipe anak yang PD nggak sih? 

IU2 :  Yo PD mbak, tapi lihat kePDannya mbak. PD lek nggak ndelok 

penghasilannya ya nggak cocok, mau jadi apa. Aku lho mbak nggak 

PD lek misale lungguh pinggir dalan nguwasi cewek tapi nggak enek 

penghasilanne, koyok arek nggak guna mbak.PD lek aku iso aku PD, 

ning pelajaran njawab pertanyaan aku PD. PD tapi yo aku sadar diri 

mbak latar belakangku, aku mek ngene thok duk sopo-sopo, nggak 

duwe opo-opo. Minder aku mbak nang pacarku lek nggak duwe duek 

aku mbak 

P :  Kenapa kok minder sama pacarmu? 

IU2 :  Yo aku mek sakmene kemampuanku. Tapi arek e sering ngandani 

aku mbak. Aku dikandani sopo-sopo ae pancenne memeli mbak, 

mesti tak bantah kabeh wong sing ngomel nang aku, tapi sakjanne 

aku mikir ngunu iku mbak. Aku cuma gengsi ngunu mbak ape ngaku 

lek aku salah, makanne aku  ngamuk iku yo ngunu polae gawe 

nutupi kesalahanku. Aku mbantah soalle aku nggak pengen di setir 

arek wedok. Harga diri mbak, aku arek lanang kudue mimpin, ojok 

sampek disetir arek wedhok. Lek diamuki terus lak sampek mbesok 

arek lanang nggak onok harga diri e mbak, dadi benno wes ngunu 

ben dihargai nang wedokanne. Setelah itu aku ya berubah, insyaf 

ngunu mbak, introspeksi diri lek aku pancen salah kudu berubah 

P :  Harga diri menurut kamu itu gimana sih dek? 

IU2 :  Yo harga diri iku wong lanang ojok sampek dicampahkan wong 

wedok, kudu teges, ojok ning ngisore wong wedok, kudu mimpin, 

ojok sampek direndahkan wong liyo. Harga diri itu kudu dijunjung 

tinggi mbak. Isok sampek tukran barang mbak, dibelani tukaran 

sampek sekarat lek harga diri e diinjak-injak mbak 

P :  Usahamu untuk meningkatkan harga dirimu itu gimana? 

IU2 :  Yo memeli iku mau, pokok usaha yok opo carae iso bener dadi 

contoh mbak 

P :  Siapa orang yang kamu turuti? 
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IU2 :  Lek aku nurut nemen nang ibuk mbak, lek ibuk bilang ojok budhal 

yo nggak budhal aku mbak. Ibuk malatti soalle mbak 

P :  Pernah minum? 

IU2 :  Pernah mbak, tapi gara-gara di ajak konco mbak, mek karena 

menghargai ae. Dasaranne aku nggak seneng ngombe mbak, paling 

akeh 2 gelas. Engkok lek nggak ngombe dikiro nggak menghargai 

mbak. Yo wes mbak, lek urunan tuku ngombe yo urunan, arek-arek 

tak reganni aku yo akhire diregani nang arek-arek. Aku mbek konco-

koncoku lek mabok turu mbak, nggak ngesroh nang wong liyo 

P :  Pernah nggak kamu merasa dikucilkan sama temnmu? 

IU2 :  Nggak pernah. Malahan temenku iku malahan nduwurno, di hargai 

banget aku mbak, Koyok-koyok aku iki sing digawe contoh, soalle 

aku kan royal mbak, sopo wani gucilno aku mbak lek ngunu. Aku 

nduwe rokok arek-arek nggak duwe yo tak kek i. Lek aku nggak 

duwe arek-arek pasti nggak duwe wong nggak kerjo 

P :  Gimana rasanya punya uang dari hasil keringat sendiri? 

IU2 :  Bangga nemen mbak, aku nggak pernah mintak ke orang tua mulai 

SMP. Aku sekolah mbandani dewe mbak. Aku isok nukokno 

pacarku, nukokno kebutuhanne, ngeki wong tuekku, seneng mbak 

aku, bangga, alhamdulillah iso berharga buat wong liyo 

P :  Malu nggak sama pekerjaan kamu yang sekarang? 

IU2 :  Lapo mbak malu, wong aku nggak nyolong, wong aku usaha, malu 

lek aku nggak usaha, njalukan nang wong tuek iku malu mbak. Isin 

mbak, aku lanang mosok njalukan, kudunne lak aku ngek i kan aku 

lanang mbak. Pernah aku diketawain temen gara-gara aku jaga parkir 

tapi aku santai wong timbang dek e angguran aku oleh duek mbak. 

Dulu awalnya malu lek saiki aku PD nemen mbak 

P :  Kamu merasa dirimu mampu nggak?  

IU2 :  Enggak mbak, aku merasa nggak mampu kan aku susah mbak, aku 

harus cari uang sendiri 

P :  Itu kalau dari segi finansial, kalau hal yang lain? misal potensi 

kamu? 

IU2 :  Ya mampu mbak, aku iso koyok ngaji ngunu mbak. Lek aku masio 

nggak iso utowo nggak mampu neng MTK yo, aku dikongkon maju 

yo maju aku mbak, usaha, najal, aku mikir aku iso kudu isok yo 

akhire isok mbak. Lek B.Indonesia aku PD nemen mbak takon ae, 

njawab ae lek enek pertanyaan mbak, isin nang pacarku mbak, harga 

diri mbak lek nggak iso njawab 

P :  Kamu merasa dirimu berharga nggak untuk dirimu sendiri dan orang 

lain? 

IU2 :  Berharga dikit mbak, tapi belum sepenuhnya, soalle masih dikit yang 

isok tak berikan mbak. Yo aku bangga se, alhamdulillah iso berguna 

dan lek wong liyo iso mikir aku berharga buat mereka yo 

alhamdulillah mbak 

P :  Hasil sisipannya kemarin gimana? 

IU2 :  Alhamdulillah selalu meningkat nilaiku mbak, ada PR dikerjakan, 

diterangno gutu dirungokno 

P :  Kamu pernah gagal nggak dalam hidupmu? 
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IU2 :  Pernah. Gagal usaha pingin nurut ke orang tua karena aku nuruti 

konco tok, salah jaur gar-gara konco, akhire wong tuwoku sing 

tanggung jawab. Tiap hari aku merasa bersalah mbak soalle saya 

kurang sopan masihan ke orang tua, ngomong e aku bohoso jowoan 

nang wong tuek. Ngunu aku njaluk sepuro wes mbak, tak ambungi 

mak ku ambek njaluk sepuro mbak nang emakku 

P :  Oke cukup, makasih mas 

IU2 :  Sama-sama mbak 
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LAMPIRAN G. Transkrip Wawancara Pada IU3 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN UTAMA (3) 

Waktu : Tanggal 18 Juni 2015, pukul 18.00 WIB 

Lokasi : Cafe di tempat futsal SSC 

 

  Peneliti bertemu dengan informan utama ketiga setelah beberapa hari 

sebelumnya membuat janji terlebih dahulu di sekolah informan. Jarak antara 

pertemuan pertama dengan waktu yang disepakati untuk dilakukan wawancara 

memang lumayan lama yaitu berselang hampir 4 hari. Hal tersebut dikarenakan 

informan saat itu sedang mengikuti ujian susulan pasca mengalami kecelakaan 

ketika mengendarai motor. Akhirnya di tanggal, waktu dan tempat yang telah 

disepakati sebelumnya, peneliti datang menemui informan tersebut. Peneliti tiba 

di lokasi sekitar pukul 15.10 WIB, 10 menit lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan yaitu pukul 15.20 WIB. Peneliti memutuskan untuk menghubungi 

informan dan menanyakan keberadaan informan namun tidak mendapatkan 

balasan. 10 menit kemudian informan membalas dan mengatakan bahwa informan 

meminta maaf karena ada pekerjaan mendadak dan meminta waktu 15-30 menit 

lagi. Peneliti akhirnya memutuskan untuk menunggu di cafe tersebut seraya 

memperhatikan aktifitas sekitar tempat futsal tersebut. Suasana pada sore itu tidak 

begitu ramai pengunjung, dari 2 lapangan yang tersedia hanya satu lapangan futsal 

saja yang terpakai. 40 menit setelah itu, informan datang menghampiri peneliti 

dan meminta ijin untuk pulang dan mandi terlebih dahulu. 30 menit kemudian 

informan datang ke tempat futsal tersebut, karena peneliti masih melakukan 

wawancara dengan teman informan maka informan tersebut memutuskan untuk 

menunggu seraya mengamati pengunjung bermain futsal. Selepas shalat Magrib, 

wawancarapun dimulai. Informan utama mengenakan kemeja jins berwarna biru 

dengan celana hitam panjang. Semerbak bau harum dari minyak wangi yang 

digunakannya menghiasi sudut cafe tempat kami berada. Rambutnya disisir rapi, 

sangat berbeda dengan sehabis bekerja tadi. 
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Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Utama (3) 

P :  Sore mas, sudah mandi nih? sudah siap dikorek info nih ya berarti?  

IU3 : Hehehe sudah mbak, monggo 

P :  Rumahnya deket sini ya mas? 

IU3 :  Iya mbak, ini di belakang tempat futsal ini wes. Nyewa tapi mbak 

soallnya saya pendatang juga di Lumajang ini mbak 

P :  Memangnya aslinya mana mas? 

IU3 : Bali mbak, ibu saya orang sana. Baru tahun 2005 saya dan keluarga 

saya pindah ke Lumajang mbak waktu saya kelas 3 SD 

P :  Mas nya anak ke berapa mas? 

IU3 : Saya anak ke dua dari 7 bersaudara mbak. Kakak saya laki-laki 

kuliah. Adek saya yang satu SMA itu cowok. Ada dua orang cewk 

adek saya yang masih SMP. Ada juga yang SD mbak. Ada juga satu 

lagi tapi udah nggak sekolah, Cuma sampai SMP terus nggak mau 

sekolah lagi soalnya anaknya hiperaktif mbak jadi nggak sekolah 

nanti insyaallah mau ikut kejar paket mbak 

P :  Di keluarganya mas, ada yang merokok? 

IU3 : Saya dan ayah saya mbak yang ngerokok 

P :  Kapan kamu pertama kali merokok? 

IU3 : Pas lulus SMP, awal daftar SMA sekitar 15 tahunan 

P :  Bisa diceritakan nggak, awalnya bagaimana ceritanya kok bisa 

sampai mencoba rokok? 

IU3 : Awalnya iseng mbak, diajak teman SMP barengan nyoba rokok. 

Terus saya ketagihan sampai sekarang 

P :  Jenis rokok apa yang pertama kamu coba? 

IU3 : Rokok putihan mbak, malboro itu mbak 

P :  Bagaimana rasanya? 

IU3 : Awal ngerokok itu ya nggak enak mbak, bikin serik terus batuk 

mbak. Setelah itu ganti rokok diplomad mbak dan lumayan nggak 

bikin sakit jadi saya teruskan mbak. Kalau sekarang ya surya mbak 

soalnya lama habisnya. Cerutu juga pernah nyoba saya mbak 

P :  Dimana kamu beli rokok? 

IU3 :  Di depan rumah saya jual rokok mbak, di warung gitu. Kalau di 

tempat kerja ini depan tempat futsal kan jual juga 

P : Berapa uang yang kamu keluarkan setiap harinya untuk rokok dek? 

IU3 : Tergantung kantong mbak. Kalau ada uang ya beli 1 pack langsung 

itu Rp.12.000 rupiah mbak. Kalau nggak punya ya ngecer mbak 

Rp.1000 rupiah per batangnya 

P :  Darimana uang untuk membeli rokok dek? 

IU3 : Dari hasil kerja. Soalnya saya nggak pernah dikasih uang untuk beli 

rokok. Sama ayah saya nggak apa-apa ngerokok asalkan jangan 

minta uang rokok ke bapak. Kalau mau rokokan ya berarti harus 

pakai uangmu sendiri, biar saya ngerasain susahnya kerja cari uang 

jadi nggak seenaknya uang dibelikan rokok kan nggak jadi apa-apa 

Cuma jadi asap, gitu kata ayah saya 

P :  Kalau boleh tahu penghasilan kamu setiap bulan berapa? 
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IU3 : Nggak mesti mbak, minim tapi ya Rp.300.000 an itu mbak. 

Maksimal ya sampai 1 jutaan mbak kalau pas beruntung banyak 

kerjaan 

P :  Kalau boleh tahu uang saku kamu berapa? 

IU3 : Rp.5000 rupiah mbak 

P :  Jadi ayah nggak ngelarang ya? Kalau ibu? 

IU3 : Iya, ayah nggak ngelarang soalnya ingat dirinya waktu muda itu 

mbak dan pokoknya nggak minta uang ke ayah kalau beli rokok. 

Kalau ibu nggak setuju mbak, ngehabisin uang kata ibu saya. Adek 

saya juga sering ngingetin saya, mereka nggak suka saya ngerokok 

P :  Pernah ketahuan ngerokok di sekolah? 

IU3 : Nggak pernah 

P :  Tahu nggak hukumannya kalau ada anak yang ketahuan ngerokok di 

sekolah? 

IU3 : Diceramahi mbak, disuruh beli rokok terus dihukum wes mbak. Kan 

di sekolahku nemen mbak kalau masalah rokok, sampai ada CCTV 

tapi namae pinteran murid e mbak yo pancet ae nggak efektif kataku 

P :  Temenmu ngelarang nggak kamu ngerokok? 

IU3 : Nggak mbak, soalle semua ngerokok. Cuma pada waspada jangan 

sampai ketahuan gurune gitu. Anak perempuan itu kadang sing suka 

bilang asapnya nganggu, terus ya saya perasaan kasihan jadi mikir 

mbak untuk nggak ngerokok hehe tapi besok ngerokok lagi hehe 

P :  Kalau di sekolah, ngerokoknya dimana? 

IU3 : Kamar mandi mbak, kantin 

P :  Kamu kerja sebagai apa sih dek disini? 

IU3 : Kalau disini saya bagian terop mbak, masang terop sama parkir 

mbak. Saya mulai SMP udah kerja mbak, jualan mainan di alun-alun 

setiap pulang sekolah. Tapi kerjaan kayak gitu musiman mbak pas 

waktu musim mainan apa aku jual, kalau nggak musim ya aku nggak 

jual mbak 

P :  Berapa hasilnya dek? 

IU3 : Rp. 50.000-Rp.200.000 rupiah mbak. Saya jual bantu mebel ayah 

mbak. Adek saya juga kerja mbak, ya buat uang jajan mbak kan 

orang tua saya cuma kerja mebel itu sementara ibu saya pembantu 

rumah tangga mbak, anaknya banyak jadi kebutuhan juga banyak 

hehe 

P :  Arti rokok buat kamu itu apa sih? 

IU3 : Rokok itu temen suntuk, temen stres, temen pelepas penat, temen 

khayal, semua wes yang bikin saya bersemangat kembali di tengah 

pekerjaan sekolah dan tuntutan hidup yang semakin tinggi mbak 

hehehehe. Dengan rokok aku bisa ngerasa lebih PD, lebih oke, ketok 

kereng gitu mbak, garang gitu maksudnya 

P :  Berapa rokok yang kamu habiskan per harinya? 

IU3 : Kalau dulu bisa sampai 2 pack, sekarang maksimal 7 batang per hari 

mbak. Kalau libur itu baru 1 pack mbak 

P :  Kenapa kok tambah lama semakin berkurang rokok yang kamu 

konsumsi? 
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IU3 : Faktor keseringan mbak. Dulu juga aku kan sembunyi-sembunyi 

mbak, nah anak muda mbak semakin dilarang semakin jadi. Kalau 

sekarang kan diperolehkan nah malah bosen dan biasa aja kalau 

ngerokok nggak ngoyok kayak dulu 

P :  Kamu tuh anaknya gimana sih dek? 

IU3 : Aku itu anaknya cuek mbak, orang mau apa terserah pokok nggak 

nganggu aku udah cukup. Aku suka nyelesaikan masalahku sendiri 

mbak, kayak kemarin aku kecelakaan itu aku nggak bilang sama 

ortuku kasihan mbak orang tua ku banyak tanggungan. Saya nggak 

mau membebani orang tua saya, saya ingin meringankan beban 

mereka. Saya juga sering dijadiin tempat curhat sama temen-temen 

soalnya saya katanya mikirnya dewasa, katanya sih hehe. Kalau ada 

temen yang salah kadang aku ngasih tau, kalau sadar alhamdulillah 

kalau nggak ya wes nggak apa-apa terserah 

P :  Banyak ya temennya? 

IU3 :  Ya alhamdulillah mbak, soalnya kan aku ya sekolah ya kerja, jadi 

temannya beragam.  Ada yang temen sekolah, temen kerja, temen 

kenal di futsalan banyak wes mbak. Aku berteman sama siapa aja 

mbak. Dari golongan atas, tengah, bawah semua e wes mbak 

P :  Temennya banyak cowok apa ceweknya? 

IU3 : Banyakan cowok mbak 

P :  Gimana menurut kamu tentang temen-temenmu? 

IU3 :  Ya teman bercanda mereka itu. Loman semua temenku mbak, baik 

semua, nggak pelit, saya sering dibantu juga pas ulangan hehehe 

P :  Balasan yang kamu beri ke mereka? 

IU3 :  Ya sama mbak, ya aku bantu mereka juga. Bantu kalau saya bisa ya 

tak bantu mbak. Bantuan duit, solusi juga banyak yang curhat ke 

saya. Saya seneng aja mbak bisa mbantu temen-temen saya merasa 

saya itu berharga lah meskipun bukan orang kaya ataupun kayak 

mario teguh yang punya kata bijak. Kalau mereka kayak ada masalah 

itu saya tau dari gerak-geriknya dari ekspresinya tapi mereka nggak 

berani ngomong, akhirnya saya mulai komunikasi dan dia mau certa 

sama saya  

P :  Temanmu ada yang ngerokok? 

IU3 :  Banyak mbak yang cowok itu pada ngerokok semua. Kalau yang 

cewek ada yang ngerokok beberapa 

P :  Dimana tempat kamu merokok? 

IU3 :  Kalau di sekolah ya di kamar mandi mbak 

P :  Siapa teman ngerokok kamu? 

IU3 :  Kalau di sekolah ya temen-temen sekolah mbak. Kalau di tempat 

kerja ya temen kerja. Kalau di rumah ya ayah saya mbak 

P :  Kamu kan udah kerja, udah ngerasa mampu belum sih dek? 

IU3 :  Belum mbak, saya belum merasa mampu. Kemampuan akademik 

saya juga biasa aja. Apalagi dalam hal finansial mbak. Saya metasa 

masih belum bisa bersaing dengan teman yang lain mbak 

P :  Kok negatif semua dek, masak nggak ada penilaian positif dari diri 

kamu? 
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IU3 : Saya sama yang lain beda mbak, saya mulai semuanya dari nol kan 

saya pindahan mbak. Pola pikir saya juga. Mungkin karena saya 

terbiasa bergaul dengan orang yang lebih tua dari saya di tempat 

kerja jadi pemikiran saya lebih luas dibandingkan teman seusia saya. 

Pergaulan saya juga nggak Cuma sama anak itu-itu aja mbak sama 

semua saya bergaul. saya diam mbak anaknya 

P :  Kenapa kok diam, kurang percaya diri ta? 

IU3 :  Hehe, iya mbak 

P :  Apa yang membuat kamu nggak PD?  

IU3 :  Yang ngebuat saya nggak PD itu penampilan saya. Pakaian dan 

wajah saya kayak orang ndeso gitu lho mbak hehe. Saya ngerasa 

beda aja sama teman-teman. Saya ngerasa nggak bisa bersaing mbak. 

Teman-teman saya mungkin juga ngerasa saya agak gimana gitu, 

soalnya dari hal pemikiran kan beda mereka masih terlalu kekanakan 

mbak. Kalau dikasih solusi anak-anak itu memel mbak kayak bilang 

saya sok ngajari gitu ya sudah saya lebih baik diam sudah 

P :  Selain itu, ada lagi nggak? 

IU3 :  Ya itu mbak, saya nggak bisa sama kayak orang kota yang selalu 

ngikuti tren, pakaiannya modis, bagus, mahal. Mereka pakaian dan 

mukanya enak mbak kalau dilihat dibanding saya gitu 

P :  Itu iri apa minder? 

IU3 :  Ya iri mbak, bikin minder akhirnya. Kalau mereka bisa kenapa saya  

nggak bisa. Makanya saya kerja gini kan ya untuk biar sama lah 

mbak sama temen-temen yang lain biar nggak diremehkan juga, biar 

sak pantaran gitu mbak, pokok aku usaha sendiri mbak nggak yolong 

nggak mintak orang tua 

P :  Itu maaf ya, bibir kamu item gara-gara kebanyakan ngerokok ya? 

IU3 :  Hehe, iya. Ini juga mbak sing ngarai aku nggak PD. Yo jane isin 

mbak, nggak PD lek gigi e kuning terus bibir e item mbak, cewek 

kan nggak suka sing gitu 

P :  Oke bagus dek. Ehmm, apa pendapatmu tentang iklan rokok? 

IU3 :  Iklan rokok itu bodoh mbak. Pabriknya ngasih peringatan kan tau 

bahayanya berarti kan, tapi kenapa masih dijual. Saya juga bodoh 

seh ngapain juga masih beli hahaha. Lucu mbak iklan rokok itu. 

Saya lho mbak suka ikut seminar tentang rokok. Saya seneng mbak 

kalau dapat penyuluhan gitu bisa nambah pengetahuan mbak, kan 

ada anak-anak yang nggak suka kalau dapat penyuluhan nah mereka 

itu bodoh. Mereka ngerokok tapi harus tau juga akibatnya harusnya 

kan gitu ya mbak? hehehehe. Saya dengan dapat pengetahuan itu 

juga mbak yang membuat saya ngurangin rokok kan agak takut 

jadinya mbak liat akibatnya kayak gitu, nanti kalau sakit siapa yang 

mau mbayarin pengobatan wong hidup aja susah hehe 

P :  Pernah sakit akibat ngerokok dek? 

IU3 :  Paling sakit batuk, ngerasa tegang, kepala berat gitu aja mbak 

P :  Kalau mbak bilang harga diri, apa yang ada di pikiran kamu? 

IU3 :  Harga diri? ehmm semua hal yang yang mengenai hati, yang bikin 

tersinggung tentang kekurangan, atau ketika kita diremehkan soalnya 

saya sering diremehkan sama orang mbak 
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P :  Diremehkan seperti apa? bisa diceritakan dek? 

IU3 :  Semua mbak meremehkan saya. Teman, keluarga saya bahkan pacar 

saya juga, mantan maksudnya hehe. Pacar saya dulu nilai saya hanya 

dari luar mbak. Dia bilang tampilan saya nggak sama kayak materi 

yang dipunya, dia matre mbak. Sama teman juga saya diremehkan 

mbak soalnya saya ikut olimpiade, dibilang iso ta? gitu. Kalau 

saudara ini sama pakdhe sama budhe saya mbak. Mereka selalu 

bilang mampu ta orang tua mu? soalnya semua keluarga saya 

mampu hanya keluarga inti saya yang nggak mampu mbak. Sering 

juga saya diremehkan gara-gara sekolah di SMAI 

P :  Terus tanggapanmu gimana? 

IU3 :  Kalau saya nggak pernah njawab mbak, saya senyum aja, saya ambil 

sisi positifnya mbak. Nggak perlu dijawab mbak, cukup sama 

buktikan aja suatu saat saya bisa lebih dari mereka yang 

meremehkan saya. Itu ajaran orang tua saya mbak. Orang tua saya 

selalu memberikan nasehat tapi dengan cara mereka, bukan hanya 

mengurui tapi juga memberi contoh kepada anak-anaknya 

P :  Bisa diceritakan lagi nggak dek, didikan orang tua mu itu seperti 

apa? 

IU3 :  Didikan di keluarga saya itu didikan militer mbak, keras mbak. 

Dipukul itu hal yang biasa kalau anaknya salah. Tapi karena dipukul 

itu kan sakit, jadinya anaknya takut untuk ngulangin hal yang salah 

tersebut mbak. Dipukul itu karena tengkar sama saudaranya atau 

minta sesuatu tapi maksa dan nggak ngerti kondisi gitu mbak. Masio 

gitu aku ambil sisi positifnya wes mbak kalau semua itu demi 

kebaikan anaknya biar nggak manja, biar ngerti kondisi orang tua 

P :  Kamu ngerasa dirimu itu berharga nggak sih dek? 

IU3 :  Berharga banget sih nggak tahu ya mbak, Cuma aku ngerasa ada 

kepuasan tersendiri mbak kalau aku bisa bantu temenku atau orang 

lain. Mereka mau curhat ke aku itu aku seneng mbak, kan berarti aku 

masih berharga masih berguna buat orang lain 

P :  Tadi kamu bilang diremehkan karena ikut olimpiade, bisa 

diceritakan nggak itu olimpiade apa? 

IU3 :  Aku dari SMP sampai SMA ikut olimpiade matematika mbak. 

Waktu SMP aku 3 kali ikut olimpiade tingkat kabupaten dan masuk 

15 besar mbak. Pas waktu SMA itu satu kali mbak 

P :  Ada prestasi lainnya dek? 

IU3 :  Aku juga ikut turnamen mbak, turnamen futsal perebutan Bupati 

Cup. Volly juga sering ikut turnamen mbak 

P :  Luar biasa sekali. Dapat rangking nggak di kelas? 

IU3 :  Waktu SD saya pernah rangking 3. Kalau SMP saya pernah rangking 

2 dan rangking 3. Kalau di SMAI saya rangking 3 mbak 

P :  Apa usaha yang kamu lakukan untuk mempertahankan prestasi kamu 

tersebut? 

IU3 :  Ya belajar mbak, nyoba-nyoba soal sampai bisa. Tanya ke guru 

mbak, pantang menyerah. Kalau yang bidang olahraga itu ya jaga 

fisik sama latihan aja mbak 

P :  Pernah mengalami kegagalan nggak dalam hidup? 
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IU3 :  Pernah mbak. Aku kan telat mbak masuk sekolahnya. Terus aku pas 

SMP pengen ke SMPN 1 Sukodono tapi gagal masuk akhirnya di 

SMA 5. Waktu SMA aku juga gagal di sekolahku yang lama 

SMASA. Aku juga pernah gagal tes seleksi futsal jatim mbak. Aku 

sering bolos mbak sekarang  

P :  Kenapa kok sering bolos dek? 

IU3 :  Keasyikan kerja mbak, tapi insyaallah nggak gitu lagi hehe 

P :  Kenapa kok tiba-tiba sadar sendiri gitu? 

IU3 :  Ya aku nggak pengen diremehkan mbak, nggak pengen direndahkan 

orang lain juga. Jangan sampai orang lain merendahkan saya mbak. 

Sekolahnya msio di SMAI ojok sampai ngisin-ngisini mbak yo 

tambah dienyek engkok mbak. Arek swasta koyok ndek SMAI iki 

mbak arek e frontal emang mbak. Kefrontalan kita itu sebenarnya 

karena tanggapan orang lain mbak yang menilai kita dari luar, 

makanya banyak teman saya juga yang malah ndadi kalau digitukan 

biar sekalian gitu mbak, tapi saya nggak kok mbak hehe. Ada beban 

tersendiri memang mbak jika kita masuk sekolah swasta kan nggak 

njamin ke perguruan tingginya itu 

P :  Kamu ikut organisasi nggak? Atau eskul? 

IU3 :  Aku organisasi seneng mbak, aku ikut Genre ma OSIS. Kalau eskul 

aku ikut eskul olahraga, beladiri juga 

P :  Kamu punya geng? 

IU3 :  Punya mbak. Ada geng SF sama geng OMSEGA. Kalau geng ku 

yang SF itu geng anak SMASA mbak. Geng nakal itu mbak yang 

sukanya taruhan, minum, balap liar tapi nggak narkoba mbak. Kalau 

OMSEGA itu geng yang baik soalle saling mbantu mbak, geng kalau 

jalan-jalan nelusuri gunung gitu 

P :  Pengen nggak berhenti ngerokok? 

IU3 :  Ya pengen mbak tapi penerapannya yang susah, tapi kan sekarang 

saya sudah banyak berkurang mbak hehehe. Semua itu dari diri 

sendiri mbak, Kalau diri sendiri udah mau berhenti nggak perlu 

disuruh. Lek diri sendiri belum mau masio disuruh ya nggak berhenti 

mbak. Cuma mungkin dorongan orang terdekat kayak aku gini 

ibukku mbak ya bisa memotivasi kita untuk berhenti ngerokok atau 

ngurangi rokok sedikit demi sedikit 

P :  Baik mas, terima kasih banyak atas informasinya 

IU3 : Iya sama-sama mbak 
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 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN KUNCI 

Waktu : Tanggal 6 Juni 2015, pukul 09.00 WIB 

Lokasi : Ruang guru 

 

  Ketika pagi itu peneliti datang ke SMA Islam Lumajang, suasana di ruang 

guru tampak sepi. Beberapa saat kemudian, salah seorang guru datang 

menghampiri peneliti dan bertanya perihal maksud dan tujuan peneliti mendatangi 

sekolah tersebut. Peneliti dipersilahkan untuk duduk dan menunggu sang 

informan kunci yang masih menemui beberapa siswa yang lain. Susunan papan 

berjejr bertuliskan jumlah siswa serta nama guru yang mengajar disana. Hanya 

terdapat beberapa meja dan kursi yang tersusun berdempetan, bisa dipastikan 

bahwa guru yang mengajar di sekolah tersebut tidaklah sebanyak di sekolah lain. 

Di depan meja para gury, terdapat sebuah layar yang ternyata adalah layar kamera 

CCTV yang sengaja dipasang untuk memantau kegiatan para siswanya, terutama 

untuk mengontrol perilaku merokok siswa SMAI. Pemandangan yang tak banyak 

ditemui, sesuatu yang patut dicontoh oleh sekolah lain Tak lama kemudian, sang 

informan kunci datang dari salah satu pintu yang terhubung dengan halaman 

tengah sekolah tersebut. Informan kunci tersebut terlihat anggun mengenakan 

seragam berwara biru muda bengan kerudung yang menutupi bagian dadanya. 

tutur katanya yang lemah lembut serta keramahannya, membuat proses 

wawancara berjalan tanpa hambatan yang berarti. Wawancara pun dimulai setelah 

sang informan kunci duduk disebelah peneliti.  

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Kunci 

P : Ibu sendiri di SMAI bekerja sebagai apa nggih bu? 

IK        : Saya guru BK 

P : Mulai kapan bekerja di SMAI? 

IK        : Mulai tahun ’90 an saya sudah bekerja disini berarti hampir 25 tahun 

P : Mengenai rekomendasi siswa berkaitan dengan skripsi saya, 

bagaimana bu? 
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IK        : Oh iya, ini ada beberapa nama. Ada IU1, IU2, IU3, Si X dan Si Y. 

Terserah mbak firza mau yang mana. Saran saya mending IU1 dulu 

mbak, soalnya dia baru-baru ini ketahuan ngerokok di sekolah, nanti 

dari dia mbak nya kan bisa dapat nama anak yang lain juga 

P : Pendapat ibuk tentang IU1 bagaimana nggih bu? 

IK        : Anaknya dewasa, tanggung jawab, sering bolos karena dia kerja 

katanya, dia tidak ikut orang tuanya, ibuknya TKW, orang tuanya 

bercerai jadi dia diasuh oleh mbahnya 

P : Terkait IU1 dan rokok kalau di sekolah, bagaimana bu? 

IK        : Iya, pernah ketangkap itu IU1 itu mbak 

P : Bisa diceritakan mungkin, bagaimana kronologis kejadiannya? 

IK        : Pas jam istirahat, orang kantin laporan katanya dia ngerokok di sana, 

ya terus kami samperin dan ternyata benar 

P : Bagaimana gambaran IU1 sewaktu di kelas bu? 

IK        : Kalau pelajaran ya ngikutin, kalau capek kadang tidur. Tapi dia 

kalau ada pekerjaan itu berusaha menuntaskan. Pernah dikeluarkan 

juga pas di kelas tidur dan nggak mengerjakan tugas. Tapi 

alhamdulillah setelah diberi bimbingan bisa berubah lebih baik, 

karena sebenarnya dia anak yang baik dan penurut 

P : IU1 apakah anak yang berprestasi di sekolah? 

IK        : IU1 tidak berprestasi kalau di sekolah, tidak terlalu pintar tapi tidak 

bodoh mbak, tengah-tengah lah. Tapi meskipun di pelajaran nggak 

sebegitu bagus, dia punya bakat fotografi itu mbak. Tidak semua 

anak kan bisa moto dengan baik seperti dia sampai menghasilkan 

juga kan itu juga sesuatu yang membanggakan mbak 

P : Hubungan IU1 dengan teman-temannya bagaimana bu? 

IK        : Sama teman-temannya bagus mbak, akrab gitu mbak. Tidak 

dikucilkan sama temannya kan dia baik. Kalau sama guru patuh dan 

taat 

P : Apakah IU1 termasuk anak yang percaya diri? 

IK        : Disuruh maju nggak PD masak itu percaya diri mbak. Terus lagi 

kalau mengerjakan sesuatu itu masih harus lihat punya temannya 

dulu baru dia mengerjakan miliknya. Ketidak PD-annya itu kalau hal 

pelajaran mbak menurut saya karena ketidak mampuannya itu. Kalau 

di luar sana saya rasa dia cukup PD, buktinya meskipun dia bekerja 

sendiri cari uang tapi dia tidak minder dengan kondisinya. Kan ada 

anak yang nggak PD karena pekerjaannya. Dia juga meskipun 

kondisi keluarganya dalam arti orang tua begitu namun dia berusaha 

bersikap biasa saja seperti anak yang lain, ya kalau menurut saya 

karena masih ada neneknya itu mbak yang memberikan kasih sayang 

yang tidak diberikan oleh orang tua nya yang terlalu memikirkan 

keegoisannya masing-masing 

P : Peran neneknya besar berarti ya bu untuk IU1 itu? 

IK        : Iya mbak. Tujuan saya memanggil neneknya itu ya karena dia sering 

bolos, tapi setelah neneknya kami panggil kok ada perubahan. Kalau 

biasanya bolos 1 Minggu, itu terkurangi jadi tiga hari, terus 

berkurang seperti itu sampai dalam satu Minggu masuk terus 

P : Pendapat ibu tentang kebiasaan IU1 yang ngerokok? 
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IK        : Setahu saya dia itu mulai SMP ngerokok, terus dia berhenti bekerja. 

Bekerjanya itu adalah di golongan pekerjaan menengah ke bawah, 

seperti nguli. Otomatis pekerjaan seperti itu kan berat ya mbak, pasti 

identik dengan rokok. Menurut saya dia merokok karena pengaruh 

lingkungan. Sebenarnya dia juga tidak salah, karena mungkin 

kemampuan yang terbatas jadi pekerjaan seadanya yang didapatkan 

mbak 

P : Menurut ibu dampak negatif dari rokok terhadap IU1 itu bagaimana? 

IK        : Ya itu tadi, otaknya akhirnya lemah, kemampuan berfikir lemah 

tidak  seperti anak yang lain. Ya semua itu karena rokok mbak. 

Anak-anak nilainya jelek, nggak bisa mikir jernih, kemampuan 

berfikirnya serta kecerdasannya rendah akibat kebanyakan ngerokok. 

Ya ada se mbak, yang memang pinter seperti IU3 itu sering ikut 

olimpiade meskipun dia merokok 

P : Kalau dampak positif dari rokok, menurut ibu bagaimana? 

IK        : Menurut anak-anak ya dampak ngerokok itu menambah semangat 

kalau nggak ngerokok itu loyo, bikin PD, bikin stres ilang. Anak-

anak habis makan pasti langsung ngerokok, apalagi gandengannya 

kopi tambah bikin ketagihan sudah mbak 

P : Baik, kalau harapannya ibu selaku orang tua di sekolah dan juga 

guru BK sendiri terkait siswanya yang ngerokok, bagaimana bu? 

IK        : Saya ya pingin anak-anak itu sadar kalau rokok itu berbahaya. 

Mungkin di luar sana banyak orang yang ngerokok tapi nggak sakit-

sakitan itu mungkin karena diimbangi dengan pola hidup yang sehat 

seperti asupan makanannya yang seimbang dan olahrga yang teratur. 

Kalau anak sekarang kan makannya sembarangan, tidak seimbang 

pokok kenyang aja, olahraga jarang tapi rokoknya ngebes kan 

kasihan itu bahaya buat tubuhnya. Efeknya memang tidak dirasakan 

sekarang, tapi beberapa tahun lagi. Anak-anak kalau bisa dikurangi 

lah rokoknya, dikurangi dikit-dikit mbak atau diganti dengan permen 

P : SMAI sendiri menerapkan KTR tidak bu? 

IK        : Iya mbak, SMAI itu kawasan bebas asap rokok. Sudah 5 tahunan ini 

mbak. Kebetulan juga saat ini gurunya juga nggak ngerokok, jadi 

bisa nyontohi buat anak-anak juga mbak 

P : Sanksi yang diberikan sekolah untuk siswa yang ketahuan merokok 

itu seperti apa bu? 

IK        : Sanksinya anak-anak dipelintirkan bakau yang besar sekali. Bakau 

kan nggak enak terus disuruh menghisap itu mbak biar jera, kadang 

kami suruh bawa rokok 2 pack terus dikumpulkan dan kami takut-

takuti untuk menghabiskan. Belum sempat ngerokok yang dibeli itu 

kadang sudah nggak kuat, karena rokok linting bakau itu kan nggak 

enak mbak. Di bajunya juga dibuat tulisan seperti di kotak itu tulisan 

kalau saya tidak merokok lagi dan dipakai selama di sekolah, 

sehingga kan bisa malu nanti dan harapannya jera untuk merokok, 

khususnya di sekolah. Kalau di luar sekolah kan kami tidak bisa 

mengawasi mbak 

P : Kalau ketahuan lebih dari satu kali, bagaimana bu? 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


113 

 

IK        : kalau dua kali ya orang tuanya dipanggil mbak, kan biar orang 

tuanya juga bisa mengawasi. Banyak juga yang kaget mbak para 

orang tua itu kalau anaknya ternyata merokok. Anaknya juga kan 

kalau orang  tuanya dipanggil kan pasti akan takut mbak untuk 

merokok, di sekolah diawasi di rumah juga diawasi, jadi ngerokok 

itu bisa ditekan jumlahnya mbak 

P : Ini CCTV nggih bu, bisa dijelaskan kegunaannya bu? 

IK        : CCTV ini memang untuk mengawasi anak-anak, kan tidak bisa 

terpantau mbak kalau tidak ada CCTV, dengan CCTV meskipun 

gurunya tidak berada di lokasi tersebut kan ada bukti yaitu 

tangkapan gambar CCTV yang menunjukkan hal tersebut. Orang 

kantin kan serba repot juga mbak, mau laporan ya diancam sama 

siswa. Ada juga CCTV dari siswa mbak. Siswa yang dipilih ya yang 

dipercaya untuk mengawasi temannya terkait ngerokok di sekolah, 

dia yang bertugas melaporkan kepada guru. Keamanan serta 

kerahasiaan identitas benar-benar kami jaga mbak. Tapi sekarang 

apa mungkin hal tersebut sudah bocor ya mbak, jadi informannya itu 

tidak mau memberi tahu kepada sekolah 

P : Bagaimana kasus merokok di SMAI? 

IK        : Semakin lama itu semakin banyak yang merokok, hampir semuanya 

merokok, tapi kalau di sekolah kan ada CCTV ini jadi jumlahnya 

berkurang. Kalau pulang sekolah itu saya tahu sendiri, anak-anak 

merokok bersama sambil masih berseragam di dekat sekolah. Anak-

anak itu ya paham sebenarnya akibat dari rokok, tapi karena sudah 

kecanduan atau ketagihan, se nggak enaknya rokok ya tetap saja 

dikonsumsi 

P : Selain CCTV, usaha lain yang dilakukan sekolah apa bu? 

IK        : Saya kan guru BK, saya kan ada waktu masuk kelas 1 jam, nah itu 

saya manfaatkan untuk memberikan materi dan pemahaman terhadap 

rokok serta narkoba. rutin saya 1 jam setiap kelas bergiliran mbak 

P  : Sepengetahuan ibu, ketika apa saja anak-anak tersebut merokok? 

IK : Ya biasanya mereka habis sarapan itu ya pasti merokok. Kalau di 

sekolah seperti ini ada dua tempat yang sering dijadikan tempat 

merokok, yaitu di kamar mandi dan di dapur budhe (kantin). Coba 

aja kesitu melihat mereka, duduk-duduk di belakang, pura-pura 

nggak ngamati anak-anak. Kalau diamati, malah nggak ngerokok 

anak-anak. Sering disini itu ada razia mendadak ke siswa 

P  :  Apakah hal tersebut rutin dilakukan? 

IK :  Iya, rutin. Kepala sekolah menginginkan razia rutin setiap satu bulan 

sekali. Pada saat razia yang dilakukan oleh kesiswaan, yang biasanya 

ditemukan yaitu korek. Rokok juga pernah. Terkadang di hp nya 

anak-anak juga ada video porno. Sekolah kami itu kan bekerja sama 

dengan dinkes, bangkesbangpol dan kepolisian, mengambil sampel 2 

kelas untuk di razia dan diberi penyuluhan. Alhamdulillah rokok 

tidak pernah ditemukan, karena disembunyikan mungkin. Bisa jadi 

juga pas kebetulan yang bawa rokok bukan kelas yang mendapat 

giliran di razia itu. Video porno itu yang sering kepergok 
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P :  Bagaimana reaksi siswa yang kedapatan menyimpan video porno 

tersebut? 

IK  :  Ya mesti bilangnya bukan milik saya, menggelak begitu m merbak. 

Rokok itu perlu mbak ditindaklanjuti. Efeknya tidak hanya ke diri 

mereka sendiri, tapi juga ke orang lain. Kalau untuk diri mereka 

sendiri kan sudah jelas ya mbak bagi kesehatannya, uangnya habis 

buat rokok, kemampuan otak melemah. Kalau dampak ke orang lain, 

ini bisa jadi karena rokok kan mahal sementara anak SMAI itu rata-

rata anak orang nggak punya, dikhawatirkan bisa mengambil barang 

atau uang temannya untuk beli rokok, soalnya sempat ada 

kehilangan gitu mbak disini. Helm, Hp, Uang itu dulu banyak yang 

hilang mbak. Siswa yang ngambil itu ya yang ngerokok itu sama nge 

game. Alhamdulillah setelah mendapat pengarahan dan sanksi, kasus 

kehilangan sudah bisa diatasi mbak. Siswa sini ada juga mbak, 

ngamen untuk membeli rokok. Kantin disini agak sepi pengunjung 

siswa laki-laki, karena uangnya mending dibelikan rokok 

P :  Disekitar sekolah apakah ada yang menjual rokok? 

IK : Ada, di dekatnya toko venus itu, yang dekatnya tempat anak-anak 

nongkrong sambil merokok itu mbak. Ada juga yang sangu atau 

bawa dari rumah 

P :  Bagaimana pendapat ibu tentang iklan rokok? 

IK : Kalau iklan rokok sudah bagus ya. Iklannya kan sudah ada 

himbauannya itu yang ada peringatan akibat dari rokok, jadi sudah 

mendidik iklan rokok itu kebanyakan. Anak-anak yang 

dipermasalahkan kenapa kalau berbahaya pabriknya kok nggak 

ditutup. Kan juga repot sementara banyak masyarakat kita yang 

hidupnya bergantung dari rokok, mulai dari petani tembakaunya 

hingga buruh pabrik rokoknya, pajak terbesar kan juga dari rokok. 

Sepengetahuan saya juga yang merokok itu juga dari kalangan 

ekonomi kelas menengah ke bawah, itu juga jadi bahan informasi 

yang saya berikan kepada anak-anak. Saya selalu mengatakan bahwa 

orang yang banyak duitnya saja, yang pinter, yang sukses itu nggak 

ngerokok, kok kalian jadi ngerokok. Kalau di SMAI pengaruh iklan 

nggak mbak, ya lingkungan pertemanan itu mbak yang jadi faktor 

utamanya 

P :  Pendapat ibu tentang rokok dan harga diri, seperti apa? 

IK : Rokok dan harga diri itu tidak bisa dipisahkan. Anak laki-laki 

apalagi ya mbak dan ini juga dari pernyataan siswa sendiri bahwa 

kalau nggak ngerokok kayak banci. Hal itu kan mengakibatkan anak 

itu merokok biar nggak dibilang banci, istilahnya untuk njaga harga 

dirinya gitu mbak. Ngerokok itu bikin keren  buat mereka. Banyak 

juga dari mereka yang menganggap bahwa kalau nggak ngerokok itu 

kayak orang nggak punya, padahal kan enggak 

P :  Kalau pendapat ibu tentang IU2 dan IU3 bagaimana? 

IK : IU2 dan IU3 pada dasarnya anak yang baik, pintar dan pekerja keras. 

Mereka bekerja sepulang sekolah, ya merokok juga mereka itu. 

Anaknya baik dan enak kalau diajak berbicara itu dewasa 

pemikirannya mbak, keduanya itu 
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P : Baik ibu, terima kasih atas informasinya 

IK        : Iya sama-sama mbak 
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LAMPIRAN I. Transkrip Wawancara Pada IT1 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN TAMBAHAN (1) 

Waktu : Tanggal 6 Juni 2015, pukul 20.30 WIB 

Lokasi : Cafe Jembatan, Jalan Kyai Ghozali Kabupaten Lumajang 

  Hari itu hari Sabtu, peneliti bertemu pertama kali dengan IT1 di depan 

tempat aksesoris dekat lokasi pertemuan yang telah disepakati sebelumnya. 

Peneliti dan IT1 tidak secara langsung membuat janji, melainkan melalui IU1 

yang pada saat itu datang bersamaan menggunakan satu sepeda. Tak lama 

kemudian, peneliti beserta IT1 dan IU1 menuju lokasi pertemuan. IT1 terpaksa 

harus menunggu cukup lama dikarenakan harus menunggu giliran diwawancarai 

oleh peneliti. Setelah menunggu cukup lama karena peneliti mewawancarai IU1 

terlebih dahulu, tiba-tiba IT1 harus kembali menunggu. Hal ini dikarenakan IT2 

sedang terburu-buru dan meminta untuk didahulukan. Atyas persetujuan peneliti 

dan IT1, maka IT1 pun menunggu giliran serambi menghisap rokok untuk yang 

kedua kalinya selama di lokasi pertemuan. Pada malam yang cukup dingin 

tersebut, IT1 menggunakan kemeja hitam putih bermotif kotak-kotak di salah satu 

bagian sedangkan bagian yang lain garis-garis. Tas kecil diselempangkan di bahu 

sebelah kirinya. Kedua anting bulat berwarna hitam terlihat menghiasi telinga 

kanan dan kirinya.Penampilan IT1 cukup rapi dengan celana panjang jins 

berwarna biru. IT1 merupakan informan yang ramah dan sabar, suaranya pun 

lantang sehingga membuat informasi yang diberikan dapat ditangkap dengan baik 

oleh peneliti. 

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Tambahan (1) 

P : Baik mas, terima kasih sudah mau menunggu sebentar barusan 

waktu saya mewawancarai IU1, saya mulai ya mas?  

IT1      : Iya gpp kok. Iya silahkan wes dimulai 

P : Kenal sama IU1 mas? Kalau boleh tau hubungannya dengan IU1 itu 

apa ya? 

IT1      : Kenal lah, itu teman dekat saya satu kelas juga 

P : Hal apa yang sering dilakukan mas IT1 dengan IU1? 

IT1      : Main bareng, kemana-mana bareng mbak 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


117 

 

P : Bagaimana penilaian kamu terhadap IU1? 

IT1      : Anaknya baik, pokok enak diajak curhat, diajak main bareng 

P : Mas IT1 merokok? 

IT1      : Iya ngerokok 

P : Pernah ngerokok sama IU1? 

IT1      : Sering 

P : Dimana? 

IT1      : Kadang saat nongkrong, kadang di rumahnya IU1, kadang di sekolah 

P : Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, untuk tempatnya mas? 

IT1      : Kalau di sekolah di toilet atau di kelas 

P : Pernah ketahuan nggak? 

IT1      : Lek aku se durung mbak, lek IU1 tau ketahuan 

P : Pendapatmu tentang IU1 yang ngerokok? 

IT1      : Itu kan hak setiap orang mbak, jadi terserah dia 

P : Bagaimana pendapat mas tentang IU1 waktu di kelas? 

IT1      : Nakal sih iya, tapi nggak terlalu. Nakalnya genit itu mbak suka 

godain anak perempuan. IU1 juga lumayan pinter 

P : IU1 itu temennya banyak nggak sih dek? 

IT1      :  Ya banyak mbak temennya IU1, apalagi cewek-cewek itu. Kan 

fotografer mbak jadi temennya banyak yang model. Di sekolah juga 

nggak pilih-pilih teman 

P : Tipe anak yang aktif nggak si IU1 itu kalau di kelas? 

IT1      : Nggak mbak. Anaknya suka tidur 

P : IU1 itu tipe anak yang percaya diri nggak sih? 

IT1      : Nggak, soalnya kalau ngajak mau ketemuan sama siapa itu sering 

ngajak saya. Dia nggak berani sendirian. Kalau disuruh maju ke 

kelas lho mbak, maluan anaknya itu mbak 

P : Harga diri itu penting nggak sih? 

IT1      : Ya penting mbak, penting banget. Pokoknya harga diri itu nggak 

bisa dibeli mbak 

P : Harga diri bisa ditingkatkan nggak menurutmu? 

IT1      : Bisa, kalau ada kemauan mbak 

P : Oke, kalau gitu bagaimana pendapatmu kalau ada yang bilang rokok 

itu bisa ningkatin harga diri? 

IT1      : Ya gimana ya, bisa iya bisa nggak mbak 

P : Mungkin bisa lebih diperjelas lagi? 

IT1      : Ya kan mungkin aja buat sebagian orang dengan rokok, harga 

dirinya orang itu bisa naik, tapi mungkin buat orang lain nggak 

P : Kalau untuk kasusnya IU1? Termasuk yang mana kira-kira? 

IT1      : Ehmmm, nggak tahu pasti se. Tapi yang jelas karena dia pemalu dan 

takut dibilang banci sama anak-anak ya itu bener berarti kalau bisa 

naikkin harga dirie dia 

P : Kira-kira jumlah rokok yang dikonsumsi IU1 setiap harinya berapa 

batang ya? 

IT1      : Kurang tahu kan rumah saya jauh. Kalau di sekolah sih kira-kira 

habis 1-2 batang mbak 

P : Tau nggak, kapan pertama kali IU1 mulai ngerokok? 
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IT1      : Kalau pastinya sih nggak tahu mulai kapan, soalnya kenal kan baru 

SMA ini 

P : IU1 dapat rokok darimana ya mas? 

IT1      : Kadang bawa dari rumahnya, kadang beli di dekat sekolah hehehe 

P : Harapannya mas, tentang IU1 dan kebiasaan ngeokoknya? 

IT1      : Harapannya sih berhenti dan memperbaiki diri 

P : Kenapa kok mas ingin IU1 berhenti merokok? 

IT1      : Karena merokok itu menyebabkan banyak penyakit. Timbang beli 

rokok mending uangnya ditabung aja. Kasihan ibuknya kerja, dia 

juga kerja sendiri, kasihan mbak. Tapi kalau saya ya tak usahakan 

untuk berhenti 

P : Pernah nggak ngingetin IU1 untuk berhenti ngerokok? 

IT1      : Belum pernah hehehe wong saya juga ngerokok mbak 

P : Kalau untuk membeli rokok, sepengetahuannya mas darimana IU1 

mendapatkan uang tersebut? 

IT1      : Uang dari kerja mbak, tapi ya mungkin sama dari uang saku yang 

dikasih ibuknya 

P : Keluarganya IU1 seperti apa sih mas? 

IT1      : Ya biasa aja mbak. Dia tinggal sama kakek neneknya. Kalau 

masalah merokok sih kayaknya keluarganya nggak ngerokok setahu 

saya. Kalau ayahnya nggak tahu saya kan orang tua nya bercerai. 

Mungkin kakeknya tapi nggak tahu lagi 

P : Bagaimana IU1 di kalangan teman-temannya? 

IT1      : Dianggap teman mbak, sama aja nggak dibedakan mbak 

P : Pernah nggak IU1 bercerita kalau rokok bisa naikkin harga dirinya 

dia? 

IT1      : Iya mbak. Dia pernah cerita kalau rokok dapat meningkatkan harga 

dirinya dia, lebih gaul, lebih dipuji teman-teman, kalau nggak 

ngerokok dibilang kayak anak perempuan mbak 

P : Temannya IU1 berarti banyak yang ngerokok ya? 

IT1      : Iya. Rata-rata semua temannya dia ngerokok. Rokok sekarang kan 

udah umum mbak 

P : Di sekolah, ada nggak kebijakan tentang rokok? 

IT1      : Kalau di sekolah kebijakan tentang rokok itu ketat. Sekolah mana 

mbak yang membolehkan siswanya ngerokok mbak. Kalau yang 

ketahuan ngerokok itu suruh bawa rokok 2 pack, suruh ngehabiskan 

satu hari sambil djemur 

P : Baik mas, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas 

waktunya ya 

IT1      : Iya sama-sama mbak 
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LAMPIRAN J. Transkrip Wawancara Pada IT2 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN TAMBAHAN (2) 

Waktu : Tanggal 6 Juni 2015, pukul 20.10 WIB 

Lokasi : Cafe Jembatan, Jalan Kyai Ghozali Kabupaten Lumajang 

 Peneliti saat itu binggung akan kehadiran IT2 di lokasi pertemuan. 

Kebingunggan peneliti diakibatkan karena kedatangan IT2 diiringi oleh 

sekelompok anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang kurang layak 

pakai, seperti spion tidak lengkap dan badan motor yang tinggal rangka. Sebagian 

dari mereka juga mengendarai motor tanpa menggunakan helm, begitu juga 

dengan IT2. Dari balik kaca, peneliti melihat IT2 datang dengan dibonceng 

seorang pria yang nampak seperti bos dari sekelompok anak muda ababil tersebut. 

Peneliti saat IT2 datang, saat itu akan mewawancarai IT1, namun karena IT2 

memaksa untuk didahulukan, maka IT1 pun mengalah. Peneliti segera mendatangi 

IT2 dan mengkajaknya ke dalam cafe untuk mewawancarainya karena suasana di 

cafe bagian luar sudah tidak kondusif lagi untuk proses jalannya wawancara 

mendalam. IT2 datang menggunakan kaos berwarna putih serta celana tiga per 

empat berwarna hitam. Rambutnya diikat menyerupai ekor kuda. Matanya tampak 

merah serta gaya bahasanya menunjukkan bahwa IT2 saat itu tidak dalam kondisi 

yang baik karena pengaruh obat ataupun minuman keras. Peneliti sudah 

menawarkan untuk tidak melanjutkan wawancara itu, namun karena sudah 

terlanjur datang maka wawancara pun tetap dimulai. Berkali-kali IT2 tampak 

tidak fokus terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti serta jawaban yang 

diberikan juga seadanya. Nada bicaranya cepat dan berkali-kali menanyakan 

apakah wawancaranya masih lama atau tidak seakan sudah tidak nyaman lagi. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti memutuskan untuk mengakhiri wawancara 

dengan IT2 meskipun baru sedikit informasi yang di dapatkan oleh peneliti. 

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Tambahan (2) 

P : Baik mbak, terima kasih ya sudah datang kesini menyempatkan 

waktunya. Barusan darimana mau kemana dek? 
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IT2 : Dari main terus mau main lagi ini, makannya cepetan mbak 

P : Kalau memang keburu nggak apa-apa kok dek, silahkan? 

IT2 : Nggak apa-apa wes, wes kadung tutuk sini, age wes ndangan mbak 

ate tanya apa sama aku 

P : Oke baik, saya mulai ya dek. Hubungannya sama IU1 itu apa dek? 

IT2 : Ya temen mbak, temen satu kelas 

P : Kamu ngerokok? 

IT2 : Iya tapi jarang mbak aku ngerokoknya, Cuma sekali-sekali aja, pas 

waktu-waktu tertentu aja kayak pas ngumpul sama temen-temen itu 

mbak 

P : Pertama kali ngerokok itu usia berapa? 

IT2 : Pas waktu pertama masuk SMA aku pertama kali ngerokok mbak 

P : Tahu nggak kalau IU1 merokok? 

IT2 : Yo tahu, nggak popo wes mbak yok opo maneh 

P : Tahu nggak alasan IU1 merokok? 

IT2 : Nggak tahu 

P : Tahu kebiasaan IU1 ngerokok nggak? 

IT2 : Tahu banget. Tahu tempatnya mbak di kamar mandi sekolah mbak 

P : Kalau jumlah rokok yang dia hisap, tahu nggak? 

IT2 : Setahuku kalau di sekolah ya satu 

P : IU1 dapat rokok darimana? 

IT2 : Beli mbak, urunan. Belie eceran di warung, pokoknya ada warung 

yang jual eceran disitu wes 

P : Sepengetahuan kamu, IU1 itu ngerokoknya sama siapa? 

IT2 : Sama teman-teman wes mbak, sama temen di kelas 

P : Apakah menurutmu IU1 itu ngerokok meningkatkan harga dirinya? 

Kan dia pemalu katanya? 

IT2 : Nggak tahu 

P : Menurutmu harga diri itu seperti apa? 

IT2 : Nggak tahu mbak 

P : Pernah ngerokok sama mereka nggak? 

IT2 : Pernah satu kali, tapi wes lama mbak 

P : Dimana? 

IT2 : Di jalan wes mbak waktu main. Kalau lagi sumpek ngerokok wes 

mbak. Uwes a mbak? Dienteni koncoku aku 

P : Oh iya sudah cukup, terima kasih ya 

IT2 : Iya sama-sama 
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LAMPIRAN K. Transkrip Wawancara Pada IT3 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN TAMBAHAN (3) 

Waktu : Tanggal 9 Juni 2015, pukul 11.00 WIB 

Lokasi : Kantin di SMAI Lumajang 

  

Wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dengan IT3 yang 

merupakan kekasih IU2 terjadi di dalam kantin SMAI. Wawancara terjadi secara 

tidak disengaja. Pada saat peneliti sedang membuat janji dengan IU2, tiba-tiba IT3 

datang ke kantin tersebut dan bertanya-tanya terkait kedatangan peneliti ke 

sekolah tersebut. Raut muka gadis tersebut juga seraya berubah ketika melihat 

peneliti sedang berbincang dengan IU2. Perkataan dari siswa lain yang sengaja 

ingin membuat IT3 cemburu dengan kedatangan peneliti membuat suasana 

menjadi sedikit tegang. Peneliti kemudian menjelaskan tujuan peneliti datang ke 

sekolah tersebut dan mengapa peneliti berbincang dengan IU3 serta menawarkan 

It3 apakah juga bersedia turut dalam penelitian ini. Tak lama berselang dan karena 

merasa sedikit lega dengan jawaban yang diberikan peneliti, maka suasana 

seketika berubah menjadi lebih santai dan raut muka IT3 pun berubah normal.  

Peneliti sebenarnya ingin melakukan wawancara dengan IT3 di luar jam sekolah, 

namun karena keterbatasan waktu dan transportasi oleh IT3 maka diputuskan 

wawancara dilakukan pada jam 11.00 WIB. Pada saat itu, kebetulan SMA Islam 

Lumajang sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk menyambut Ujian Akhir 

Sekolah (UAS) dan kelas XI yang menjadi naungan IT3 sedang kosong atau tidak 

ada jam pelajaran. IT3 pada saat itu mengenakan seragam seragam berwarna putih 

dan rok abu-abu. IT3 terlihat sangat cantik dengan menggunakan kerudung 

berwarna putih yang dilengkapi dengan bros kecil berbentuk kupu-kupu yang 

disematkan di salah satu ujung baju seragamnya. Kulitnya yang putih serta 

penampilannya yang anggun dan rapi membuat IT3 terlihat sedikit berbeda 

dengan kebanyakan siswi yang lain. IT3 merupakan orang yang sedikit pemalu 

sehingga sering kali ia melirik ke arah pacarnya yang merupakan IU2. Suaranya 
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sedikit lirih dan setiap kali berbicara, IT3 menutupi mulutnya dengan sisi 

kerudung yang menjuntai dibagian dadanya. Suasana pada siang hari itu lumayan 

nyaman untuk dilakukan wawancara, hanya saja seringkali wawancara terhenti 

karena siswa yang lain melihat ke arah IT3 dan IT3 merasa malu sehingga 

menghentikan perkataanya. Namun sayangnya, peneliti tidak sempat mendapatkan 

foto dari IT3 dikarenakan IT3 malu dan tidak bersedia untuk difoto serta lantas 

berlari meninggalkan peneliti seakan malu karena menjadi sorotan siswa yang lain 

diluar kantin tersebut.  

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Tambahan (3) 

P :  Hallo mbak, maaf ya sudah bikin kaget dengan kedatangan saya. 

Silahkan duduk dulu mbak. Bagaimana mbak, bisa dimulai? 

IT3 :  Iya nggak apa-apa mbak, silahkan wes 

P :  Bagaimana pendapat mbak tentang IU2? 

IT3 :  IU2 itu ngamuk’an tapi sabar, lek digarai ngamuk, nambeng, 

sakarepe dewe, egois, merasa selalu benar, tapi ya pengertian dan 

pengertian mbek aku. Dia sering ngandani aku mbak, nasehatin aku 

ngunu, aku nang endi-endi diterno dek e mbak, nggak iso aku lek 

nggak mbek dek e. Tiap enek masalah aku nggak tahu mlayu ning 

sopo-sopo mbak, yo ning IU2 wes mbak, dek e sing mesti nulung 

aku, berharga banget wes mbak dek e buat aku hehehe 

P :  Sayang nggak sama IU2? 

IT3 :  Sayang bingit, hehehe 

P :  Gimana IU2 kalau di sekolah? 

IT3 :  Ya di sekolah itu genit, suka tidur di kelas, kalau dari pelajaran ya 

biasa-biasa aja nggak pinter ya nggak bodoh, kalau disiruh maju ke 

depan kelas itu percaya diri banget mbak, paling karena dia ganteng 

hehehe 

P :  Mbak tahu nggak kalau IU2 itu merokok? 

IT3 :  Ya tahu mbak, dari dulu 

P :  Setuju nggak sama kebiasaan IU2 yang merokok? 

IT3 :  Ya aslinya nggak setuju mbak, tapi gimana lagi. Kalau dilarang 

marah mbak, wedhi aku akhire yo nggak opo-opo masio dy 

ngerokok mbak. 

P :  Habis berapa batang kira-kira per harinya mbak si IU2? 

IT3 :  1 pack itu wes mbak, kadang yo habis kadang nggak 

P :  Tahu nggak uang beli rokoknya IU2 darimana? 

IT3 :  uang kerja 

P :  Dimana IU2 biasa merokok? 

IT3 :  Kalau di sekolah ya di kamar mandi itu mbak, kan kalau di kantin 

ketahuan ada kamerae. Habis makan itu mesti ngerokok dia mbak. 

Kadang pup ya sambil merokok mbak, wes ketergantungan pokok e 

mbak dia iku 

P :  Kenapa kok dia ngerokok dan apa efek ngerokok buat dia? 
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IT3 :  Yo ben nggak stress paling mbak, kan dia kerja juga kesel yo 

ngerokok ben enteng awak e. Ben nggak kecut lambene mbak kan 

jare lek nggak ngerokok iku kecut mbak lambene 

P :  Pengen nggak kalau IU2 berhenti merokok? 

IT3 :  Pengen banget mbak 

P :  Kenapa? 

IT3 :  Ya kan merokok itu berbahaya buat kesehatan, aku nggak mau dia 

kenapa-kenapa hehehe 

P :  Apakah menurut mbak IU2 itu merokok untuk meningkatkan harga 

dirinya? 

IT3 :  Kayaknya sih nggak mbak, tapi ya aku nggak tahu lagi sing dia 

rasakan hehehe. Harga diri e nemen mbak lek IU2, polae lanang 

nggak kelem dikalahno wong wedhok 

P :  Kalau di sekolah, bagaimana hubungan IU2 dengan teman-

temannya? 

IT3 :  Banyak temenne mbak kalau ndek sekolah itu, tapi nggak geng-

gengan mbak semua campur jadi satu wes. IU2 diterima ndek 

golonganne mbak soalle dia royal nang temenne, lek punya rokok 

sama uang pasti temenne dikasih rokok. Kalau temenne nggak punya 

uang ya dipinjemmi, tapi gilirannya IU2 yang gitu temenne nggak 

pernah gitu ke dia. Aku sing biasanya marah mbak ke dia soalle 

terlalu nemen ke koncoe, padahal koncoe biasa ae. Lek koncoe 

nggak masuk digawekno surat wes mbak nang IU2, apik an lek nang 

konco, nulungi dek e iku seneng mbak, nulungi kancanne sing 

kesusahan iku dek e seneng, mumpung iso jarene mbak,  tapi lek dek 

e sing nggak masuk koncone nggak nulisno surat yo akhire aku sing 

ngawekno mbak 

P :  Sepengetahuan mbak, di SMAI ada apa tidak peraturan terkait 

rokok? 

IT3 :  Nggak tau aku mbak ada apa nggak, tapi kalau ketahuan ya 

dimarahin sama gurunya 

P :  Kenal dengan keluarga IU2? 

IT3 :  Kenal mbak, wong pacare hehehe. Baik mbak orang tua nya, mas 

sama mbak nya juga baik. Bapak nya ngerokok juga sama mas nya 

P :  Sepengetahuan mbak, bagaimana pendapat keluarga IU2 tentang 

kebiasaan merokoknya? 

IT3 :  Biasa ae iku mbak. IU2 iku lek dikandani iku memel mbak, nggak 

tahu direken lek wong tuek e ngandani 

P :  Biasanya IU2 dimarahin gara-gara masalah apa mbak? 

IT3 :  Ya dimarahin karena nggak mau sekolah, nggak mau bantuin orang 

tua disuruh nyapu nggak mau, mbulet ae karepe dewe, nggak kenek 

kongkon, tapi kalau sama ibuk e nurut mbek nang pacar e nurut 

sedikit hehehe 

P :  Selain sekolah, apakah IU2 kerja? 

IT3 :  Iya kerja mbak, makanni petek ndek daerah Petahunan 

P :  Sejak kapan IU2 merokok? 

IT3 :  Kyak nya sejak SMP 

P :  Disekitar sekolah dan rumahnya, ada nggak yang jual rokok? 
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IT3 :  Ya banyak mbak. Di dekat rumahnya itu banyak yang jual ndek 

warung gitu, terus kalau di sekitaran sekolah itu di dekat venus 

mbak, beli e kadang pas nganter aku pulang itu. Ngerokoknya ya 

disitu juga mbak di gang deket venus itu sama temen-temennya wes 

arek SMAI 

P :  Selain ngerokok apakah dia juga minum atau ngepil? 

IT3 :  Kalau ngepil nggak mbak, tapi kadang minum diajak temennya katae 

P :  Kalau masalah iklan rokok, apakah dia pernah bercerita tentang iklan 

rokok mempengaruhi perilaku ngerokoknya 

IT3 :  Yo enggak lek saiki kan wes gedhe mbak, ndhisik paling pas SMP 

iku kan sek ababil, ngerokok wedhi diwara banci paling mbek 

kancanne hehehe. Tapi lho, masio enek iklan mbak wong pabrik 

rokok e nggak tutup yo pancet ae 

P :  Baik cukup, terima kasih mbak atas informasinya 

IT3 :  Iya sama-sama mbak 
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LAMPIRAN L. Transkrip Wawancara Pada IT4 

 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN TAMBAHAN (4) 

Waktu : Tanggal 18 Juni 2015, pukul 16.15 WIB 

Lokasi : Cafe di tempat futsal SSC 

 

 Suara decit sepatu yang bergesekan dengan lantai lapangan futsal disertai 

semangat membara para generasi penerus bangs sore itu membuat peneliti tak 

henti-hentinya memandang ke arah pemain tersebut, hingga datanglah IU3 

bersama salah seorang rekan kerjanya yang akan dijadikan sebagai informan 

tambahan keempat. Sebenarnya wawancara dengan informan tambahan keempat 

atau IT4 tersebut baru akan dilakukan setelah wawancara mendalam dengan IU3, 

namun karena IU3 meminta ijin untuk mandi dan berganti pakaian, maka 

wawancara dilakukan peneliti dengan IT4. Dengan sedikit malu-malu, IT4 duduk 

di depan peneliti sambil terus memegangi tekingga dan menggaruk kepalanya. 

Suara IT4 tidak terlalu keras, hal ini membuat peneliti harus berkali-kali meminta 

It4 mengulangi kembali jawaban yang dilontarkannya. IT4 merupakan lawan yang 

pasif sehingga peneliti juga harus ekstra dalam memancing jawaban dari IT4.  

 

Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan Tambahan (4) 

P :  Mas nya disini kerja? 

IT4 :  Iya, kerja. Karyawan futsal 

P :  Kenal sama IU3? 

IT4 :  Ya kenal 

P :  Hubungan sama IU3? 

IT4 :  Ya temen 

P :  Temen apa nih mas? 

IT4 :  Ya temen kerja, temen main 

P :  Selain mas, temennya IU3 disini banyak nggak? 

IT4 :  Ya banyak mbak, temen kerja disini semuanya ya temennya IU3, 

cepet akrab mbak anaknya, anak futsalan yang nyewa itu juga 

sampai akrab sama dia 

P :  Sudah berapa lama kenal sama IU3? 

IT4 :  Sudah lama, 4 tahun. Mulai kenal disiniini di tempat kerja 

P :  Menurut mas, IU3 itu gimana anaknya? 
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IT4 :  Jujur, resek, baik, suka iseng, suka godain orang, godain cewek, suka 

nyembunyiin barang e temennya 

P :  Seberapa dekat sama IU3? 

IT4 :  Ya deket tapi jarang ngobrol sama IU3 

P :  Kenapa kok jarang ngobrol sama IU3? 

IT4 :  Ya saya jarang bicara, pendiam saya orangnya 

P :  Tahu nggak sih mas kalau IU3 itu merokok? 

IT4 :  Tahu. Sejak kenal ya tahu kalau merokok 

P :  IU3 di tempat futsal ini berkerja di bagian apa sih? 

IT4 :  Bagian terop. Bagian masang terop. Kalau ada job masang terop 

baru kerja disini 

P :  Awalnya kok bisa IU3 tersebut kerja di tempat ini? kan IU3 masih 

sekolah? 

IT4 :  Ya kan rumahnya dekat sini. Dulunya sering main sini, terus 

akhirnya diajak kerja disini 

P :  Kalau rumahnya IU3 dekat dari sini, apakah IT4 pernah main ke 

rumah IU3? 

IT4 :  Ya sering 

P :  Bagaimana kondisi keluarga IU3? 

IT4 :  Rumahnya itu sewa. Rumahnya ya biasa aja. Bapaknya ngerokok 

juga. IU3 anak kedua dari 5 atau 6 bersaudara gitu 

P :  Saudaranya IU3 apakah ada yang laki-laki juga? Apakah mereka 

juga merokok? 

IT4 :  Ada. 4 orang cowok sama IU3. Kalau yang mas nya IU3 nggak tahu 

saya, tapi kalau adik-adiknya nggak ngerokok 

P :  Sepengetahuannya mas, apakah orang tua IU3 mengetahui jika IU3 

itu merokok? 

IT4 :  Tahu tapi nggak dilarang 

P :  Menurut mas, kira-kira kenapa IU3 tidak dilarang merokok oleh 

keluarganya? 

IT4 :  Ya nggak apa-apa, biasa aja. IU3 dulunya sembunyi-sembunyi kalau 

mau ngerokok terus ya mungkin karena sekarang sudah kerja sendiri 

dan punya uang sendiri makanya berani ngerokok 

P :  Kalau boleh tahu, mohon maaf penghasilan yang didapat IU3 

kisarannya berapa ya mas? 

IT4 : Ya nggak mesti mbak. Sekali pasang dan bongkar terop sekitar 300-

600 ribu. Kadang ya nggak ada mbak. Bulan ini agak banyak mbak 

job nya 

P :  Oke mas. Kembali lagi ke masalah rokok ya mas. Mas nya sendiri 

setuju nggak sih sama kebiasaan ngerokoknya IU3? 

IT4 :  Ya tergantung. Kalau bisa cari uang sendiri ya nggak apa-apa, tapi 

kalau uang rokoknya masih minta ke orang tuanya ya sya nggak 

setuju 

P :  Memangnya kenapa mas kok sampai nggak setuju kalau membeli 

rokok bukan dari hasilnya IU3 sendiri? 

IT4 :  Ya kan pasti ngerepotin orang tua mbak 

P :  Pernah nggak nasehatin IU3 terkait perilaku merokoknya? 

IT4 :  Nggak pernah. Males aja ngasih tahu gitu 
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P :  Pernah nggak IU3 mengeluh sakit pernafasan atau sakit sesuatu 

akibat rokok? 

IT4 :  Nggak pernah, sehat-sehat saja. Paling pusing biasa aja 

P :  Tahu nggak mas alasannya IU3 merokok dan sejak usia berapa IU3 

merokok? 

IT4 :  Nggak pernah tanya, nggak tau alasannya dan nggak pernah tahu 

sejak kapan, sejak dulu mungkin 

P :  Kalau pas hari-hari sekolah, IU3 ke tempat futsal ini jam berapa? 

IT4 :  Ya sore sampai malem, kadang ya tidur sini. Kadang ya pulang jam 

12 atau jam satu pagi. Datengnya kesini jam 4 sore. Kalau hari 

Minggu ya seharian disini terus 

P :  Kok sampai malam gitu, apakah mas nya nggak pernah ngingetin 

IU3 untuk pulang ke rumah? Kan besoknya juga masih harus 

sekolah? 

IT4 :  Nggak pernah, biasa aja 

P :  Kalau waktu di tempat futsalan ini, kapan aja IU3 ngerokok? 

IT4 :  Ya tergantung rokoknya. Kalau rokoknya banyak ya habis. Jadi 

ngerokoknya ya tergantung ada rokok apa nggak. kalau ada rokok ya 

dihabiskan sekitar 1-2 pack 

P :  Kalau mas nya sendiri kira-kira habis berapa? 

IT4 :  Ya sama aja, sekitaran segitu. Barengan sama IU3 wes ngerokoknya 

P :  Di tempat kerja ini, dimana ngerokoknya? 

IT4 :  Ya di cafe nya sini, ya di pinggir lapangan situ, ya di kamar 

P :  Kalau boleh tahu kamar apa itu mas? 

IT4 :  Ya kamar, kan itu disana ada kamarnya 

P :  Selain sama mas, sama siapa lagi IU3 merokok kalau di tempat 

kerja? 

IT4 :  Ya sama temen-temennya. Temen yang kerja disini juga, kadang ada 

temen sekolahnya, temen luar juga, sama anak yang futsalan juga 

P :  Kalau disini ada yang jual rokok nggak? 

IT4 :  Nggak ada kalau disinii, di depan tempat futsal ini ada 

P :  Kenapa disini nggak boleh jual rokok? 

IT4 :  Ya nggak dibolehin sama yang punya, kan ini tempat olahraga jadi 

nggak boleh jual rokok. Kalau warung depan jual ya nggak apa-apa 

pokok e nggak disini. Kalau sponsor rokok kadang ada 

P :  Biasanya rokok nya IU3 jenisnya apa? 

IT4 :  Rokok merk Surya 

P :  IU3 kalau beli rokok berapa banyak mas? 

IT4 :  Biasanya ya ngecer mbak, 1000 rupiah per batangnya 

P :  Sepengetahuannya mas, uang IU3 untuk membeli rokok berasal 

darimana? 

IT4 :  Uang kerjanya, mungkin kadang ya minta. Nggak tau pasti soalnya 

dia agak tertutup nggak pernah cerita 

P :  Apakah IU3 punya pacar? 

IT4 :  Punya mungkin, nggak tahu 

P :  Pendapatnya mas tentang iklan rokok gimana sih? 

IT4 :  Biasa aja. Nggak ada pengaruhnya. Rokok ya nggak ada artinya 

P :  Kalau nggak ada artinya kenapa kok mas nya ngerokok? 
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IT4 :  Ya nggak apa-apa. Cuma pengen ngehisap aja. Kalau nggak 

ngerokok ya nggak enak mbak rasanya 

P :  Sepengetahuannya mas, bagaimana IU3 dimata pekerja yang lain? 

IT4 :  Ya direken sama semuanya, di anggap sama temen-temen, anaknya 

percaya diri banget. anaknya ramah dan bersahabat sama semuanya 

P :  Menurut mas benar nggak kalau merokok dapat meningkatkan harga 

diri? 

IT4 :  Enggak 

P :  Masak nggak pernah diilokno sama temenne kalau nggak ngerokok? 

IT4 :  Ya pernah. Dibilang kayak banci kalau nggak ngerokok, tapi ya 

tergantung orangnya 

P :  Apakah IU3 tipe anak yang suka menolong 

IT4 :  Iya, suka nolong dia itu. Semua ditolong. Temen nggak punya uang 

ya dikasih, nggak punya rokok dikasih, nggak punya cewek dikasih 

cewek. Saya ini dikasih cewek sama dia, dicomblangin sama dia 

P :  Bagaimana IU3 dalam bekerja? 

IT4 :  Rajin kalau kerja. Paing muda IU3 itu disini. Meskipun muda tapi ya 

dianggap sama 

P :  Pernah nggak diremehkan sama pekerja yang lain? 

IT4 :  Nggak pernah, dianggap sama. Sama-sama kerja cari uang. Tua 

muda sama aja, pokok halal 

P :  Apa harapan mas untuk IU3? 

IT4 :  Semangat sekolah, semangat kerja, bahagiakan orang tua 

P :  Baik, terima kasih mas atas waktu dan informasinya 

IT4 :  Iya mbak, sama-sama. Senang bisa membantu 
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LAMPIRAN M. Tabel Ringkasan Wawancara 
 

Tabel Ringkasan Wawancara Mendalam Informan Utama (Faktor Personal) 

Responden IU1 IU2  IU3  

Karakteristik informan 

Usia 17 tahun 17 tahun 19 tahun 

Tingkat pendidikan Kelas X Kelas XI Kelas XI 

pekerjaan Siswa, fotografer Siswa, juru parkir, 

tukang memberi 

makan ayam 

Siswa, tukang terop, 

tukang parkir, 

pedangang mainan, 

tukang mebel 

Perasaan Berharga 

Bentuk Pertolongan 

yang pernah 

diberikan 

Uang, membuat surat 

ijin tidak masuk 

untuk teman 

Uang, makanan, 

rokok, barang, 

membuat surat ijin 

tidak masuk untuk 

teman 

Uang, motivasi, saran 

Alasan menolong Saling membutuhkan Saling membutuhkan Saling membutuhkan 

Respon yang 

ditolong 

Membantu juga 

ketika dibutuhkan 

Tidak membantu 

ketika dibutuhkan 

Membantu juga ketika 

dibutuhkan 

Pengalaman buruk Orang tua berpisah, 

kurang kasih sayang 

Direndahkan karena 

pekerjaan 

Direndahkan keluarga 

dan pacar 

Perasaan Mampu 

Keberhasilan yang 

dicapai 

- Juara 2 lomba tartil, 

juara 3 lomba Al-

Banjari, Lomba 

layangan 

15 besar olimpiade 

matematika, juara 

turnamen futsal, juara 

turnamen volly, juara 

kelas (rangking 2 dan 

3) 

Upaya 

mempertahankan 

prestasi 

- Terus belajar dan 

berdoa 

Terus belajar dan 

berlatih 

Kegagalan yang 

dialami 

Tidak naik kelas, 

nilai anjlok 

Tidak menuruti orang 

tua tetapi lebih 

menuruti teman, 

membuat susah orang 

tua akibat pertemanan 

yang salah, Tidak 

sopan ke orang tua 

Tidak masuk sekolah 

favorit, tidak naik kelas 

dan terpaksa harus 

pindah sekolah, gugur 

seleksi futsal provinsi, 

sering bolos 

Cara mengatasi 

kegagalan 

Rokok, berusaha 

memperbaiki diri 

Rokok, berusaha 

memperbaiki diri 

Rokok, berusaha 

memperbaiki diri  

Kepercayaan diri Kurang PD Percaya Diri (PD) Kurang PD 

Upaya 

meningkatkan 

kepercayaan diri 

Rokok, menata 

rambut agar lebih 

rapi, memakai 

minyak wangi 

Membantah jika 

dinasehati namun 

tetap memperbaiki 

diri, berusaha 

menjadi lebih baik 

Bekerja dan belajar 

dengan giat, berusaha 

menyamai orang lain 

dalam hal penampilan 

Gambaran  ketika di 

kelas 

Ngerjakan ujian 

rame-rame, sering 

bolos tapi sekarang 

sudah mulai sadar, 

sering tidur tapi 

sekarang sudah mulai 

sadar, menghormati 

guru, termasuk siswa 

yang pasif 

Termasuk siswa yang 

aktif, tidak segan 

untuk berdebat 

dengan guru 

Menghormati guru, 

termasuk siswa yang 

aktif 
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Perasaan Diterima 

Jumlah teman Banyak teman Banyak teman Banyak teman 

Mayoritas teman Laki-laki Laki-laki Laki-laki 

Status ekonomi 

teman 

Campur (rendah-

tinggi) 

Campur (rendah-

tinggi) 

Campur (rendah-tinggi) 

Pendidikan teman SMA, Kuliah SMA, Kuliah SMA, Kuliah 

Pekerjaan teman Siswa, fotografer, 

model, pengangguran 

Siswa, pengangguran, 

tukang parkir, tukang 

pemberi makan ayam 

Siswa, pengangguran, 

tukang mebel, tukang 

terop, pedagang 

Organisasi yang 

diikuti 

Dulu eskul komputer 

sekarang berhenti 

Eskul keagamaan Eskul olahraga, eskul 

beladiri, OSIS, 

organisasi luar sekolah 

(Genre) 

Jabatan di 

organisasi 

- Anggota eskul 

keagamaan 

Tim inti, duta Genre, 

anggota OSIS, anggota 

eskul beladiri 

Kelompok sosial 

yang dimiliki 

- - Geng SF, Geng 

OMSEGA 

Gambaran 

kelompok sosial 

- - -Geng SF : suka 

tawuran, minum 

minuman keras, balap 

liar 

-Geng OMSEGA : 

berisikan kegiatan 

positif seperti saling 

membantu antar 

anggota dan kelompok 

pecinta alam 

Sumber: Data primer 
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Tabel Ringkasan Wawancara Mendalam Informan Utama (Faktor Perilaku) 

 

Responden IU1 IU2 IU3 

Jumlah rokok 

yang dikonsumsi 

setiap hari 

7-12 batang/ hari 12-24 batang/ hari 7-12 batang/ hari 

Waktu merokok Waktu senggang, 

habis makan, jam 

istirahat sekolah, 

pulang sekolah 

Waktu senggang, 

habis makan, jam 

istirahat sekolah, 

pulang sekolah 

Waktu senggang, 

habis makan, jam 

istirahat sekolah, 

pulang sekolah 

Tempat merokok Di rumah kosong 

sebelah rumah, 

toilet sekolah, 

tempat PS an, 

tempat nongkrong 

Di depan rumah, 

kamar, rumah 

tetangga, rumah 

teman, tempat 

kerja, toilet 

sekolah, diatas 

panggung 

Di rumah, toilet 

sekolah, kantin 

sekolah, tempat 

kerja, tempat 

futsal,  

Teman merokok Teman sekolah, 

teman main 

Kakak, teman 

kerja, teman 

sekolah, teman 

sekitar rumah 

Ayah, teman 

kerja, teman 

sekolah 

Alasan merokok Takut dibilang 

kayak anak cewek 

sama teman, 

melihat ayah 

merokok akhirnya 

pingin dan 

ketagihan, bikin 

PD,  

Ingin coba-coba, 

ikut teman terus 

ketagihan, ayah 

dan kakak 

merokok, bikin 

PD, penghilang 

stres dan membuat 

pikiran jernih 

Iseng terus 

ketagihan, teman 

khayal, pelepas 

stres, penat dan 

suntuk, bikin PD 

Usia pertama kali 

merokok 

14 tahun 9 tahun 15 tahun 

Sumber rokok Warung sekitar 

sekolah, warung 

sekitar tempat PS  

Warung sekitar 

rumah 

warung depan 

rumah, di sekitar 

tempat kerja 
Sumber : Data Primer 
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Tabel Ringkasan Wawancara Mendalam Informan Utama (Faktor Lingkungan) 

 

Responden IU1 IU2 IU3 

Lingkungan fisik 

Toko yang menjual 

rokok 

Ada Ada Ada 

Harga rokok yang 

dikonsumsi 

2 batang Rp.2500; 

merk X, Rp. 9000; 

merk Y 

Rp. 1000;/ batang atau 

Rp. 12.000;/ pack, 

satu hari bisa habis 

Rp. 15.000;- Rp. 

20.000; 

Rp. 1000;/ batang 

atau Rp. 12.000;/ 

pack 

Uang saku Rp. 500.000;/ bulan Tidak tentu, kurang 

lebih Rp.5000;/ hari  

Rp. 5000;/ hari 

Uang untuk 

membeli rokok 

Uang saku, uang hasil 

kerja 

Uang hasil kerja 

(kasihan ke orang tua, 

mending uangnya 

untuk membeli beras) 

Uang hasil kerja 

(tidak diperbolehkan 

memakai uang saku 

untuk membeli 

rokok 

Tanggapan terkait 

iklan rokok 

Biasa saja Gambar pas iklannya 

lucu bikin ketawa tapi 

gambar di kemasan 

rokok menakutkan 

Lucu karena cara 

penyampaiannya dan 

bodoh karena 

akibatnya buruk 

tetapi tetap dijual 

Lingkungan sosial (keluarga) 

Anggota keluarga 

yang merokok 

selain informan 

Ayah Ayah, kakak Ayah 

Pola asuh orang tua Diasuh nenek (dimanja, 

dituruti kemauannya), 

ibu menjadi TKW dan 

jarang pulang, ayah 

tinggal di rumah yang 

berbeda dan jarang 

berkomunikasi dengan 

anak 

Keras karena semua 

anaknya laki-laki 

namun tetap menjaga 

komunikasi dalam 

keluarga 

Keras seperti didikan 

militer namun 

komunikasi tetap 

terjaga antar anggota 

keluarga 

Pemberian 

hukuman di dalam 

keluarga 

Dimarahi, dinasehati Dimarahi, dinasehati Dimarahi, dinasehati 

Pendapat keluarga 

terhadap perilaku 

merokok 

Orang tua serta nenek 

melarang merokok 

Awalnya dilarang 

namun akhirnya 

diijinkan supaya tidak 

sembunyi-sembunyi 

Dipebolehkan 

asalkan membeli 

rokok dari hasil kerja 

sendiri bukan 

menggunakan uang 

dari orang tua 

Lingkungan sosial (teman) 

Keberadaan teman 

yang merokok 

Semua teman rata-rata 

merokok khususnya 

laki-laki namun ada 

Semua teman rata-rata 

merokok khususnya 

laki-laki namun ada 

Semua teman lak-

laki merokok 
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juga yang perempuan juga yang perempuan 

Pekerjaan teman Siswa, fotografer, 

model 

Siswa, tukang parkir, 

tukang pemberi 

makan ayam, 

pengangguran 

Siswa, tukang terop, 

tukang mebel, 

pengangguran, 

karyawan 

Intensitas 

pertemuan dengan 

teman 

Sering, setiap hari Sering, setiap hari Sering, setiap hari 

Hal yang biasa 

dilakukan dengan 

teman 

Merokok bersama, 

curhat, nongkrong 

Merokok bersama, 

curhat 

Merokok bersama, 

curhat 

Pendapat teman 

tentang perilaku 

merokok informan 

Teman mendukung dan 

tidak melarang 

Teman mendukung 

dan tidak melarang 

Teman mendukung 

dan tidak melarang 

Lingkungan sosial (sekolah) 

Pengetahuan 

informan terhadap 

kebijakan rokok di 

sekolah 

Dilarang merokok di 

sekolah, ada CCTV di 

sekolah 

Dilarang merokok di 

sekolah, ada CCTV di 

sekolah 

Dilarang merokok di 

sekolah, ada CCTV 

di sekolah 

Hukuman apabila 

merokok di sekolah 

Dibawa ke kantor, 

menghabiskan 1 pack 

rokok, membuat surat 

pernyataan tidak 

merokok lagi 

Dimarahi, nyiram 

bunga, membeli rokok 

kobra 3 pack dan 

disuruh menghabiskan 

Diceramai, disuruh 

membeli rokok dan 

diberi hukuman 

lainnya 

Tanggapan warga 

sekolah terhadap 

perilaku merokok 

informan 

Pihak sekolah 

melarang, penjaga 

kantin melarang, teman 

mendukung 

Pihak sekolah 

melarang, penjaga 

kantin melarang, 

teman mendukung, 

pacar (teman sekolah) 

melarang 

Pihak sekolah 

melarang, penjaga 

kantin melarang, 

teman mendukung 

Sumber: Data Primer 
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Tabel Ringkasan Wawancara Mendalam Informan Kunci 

 

Responden IK (Informan Kunci) 

Karakteristik informan 

Umur 46 

Jenis kelamin Perempuan 

Pekerjaan Guru BK (Bimbingan Konseling) 

Lama bekerja 25 tahun 

Pandangan IK terhadap IU (Informan Utama) 

Hubungan dengan IU Guru ketiga informan utama 

Penilaian terhadap IU IU1 anaknya baik, penurut,  dewasa, sering bolos, 

tanggung jawab. IU2 dan IU3 anak yang baik, pekerja 

keras, pintar, enak diajak bicara, dewasa pemikirannya 

Penilaian dampak positif rokok Menambah semangat, membuat tidak loyo, membuat 

PD, penghilang stres,  

Penilaian dampak negatif rokok Otak akhirnya lemah, kemampuan berfikir lemah tidak 

sepert anak lain, nilainya jelek, tidak bisa berfikir jernih, 

kemampuan berfikir dan kecerdasan rendah,  

Harapan untuk IU Berhenti merokok karena lebih banyak hal negatifnya 

daripada hal positifnya. Ingin siswanya sadar kalau 

rokok itu berbahaya. Ingin siswanya berhenti merokok 

sedikit demi sedikit dan diganti permen 

Kebijakan rokok di sekolah 

Ada atau tidaknya kebijakan terkait 

rokok di sekolah 

Ada 

Bentuk kebijakannya Menerapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di sekolah 

Usaha lain selain kebijakan terkait 

rokok  

Menggunakan CCTV (CCTV berasal dari benda 

elektronik seperti pada umumnya dan CCTV lain dan 

berasal dari siswa yang dipercaya), memberi contoh 

kepada siswa melaui tidak merokok di lingkungan 

sekolah 

Gambaran kasus tahun 2014 Yang ketahuan merokok di sekolah lebih banyak 

dibandingkan tahun 2015 

Kenaikan atau penurunan jumlah 

kasus merokok di sekolah 

Semakin lama semakin banyak yang merokok, tapi untuk 

kasus di sekolah mengalami penurunan akibat CCTV 

Sanksi yang diberikan kepada siswa 

yang merokok di sekolah 

Dipelintirkan rokok dari bakau yang besar dan disuruh 

menghisapnya agar jera. Terkadang disuruh membawa 

rokok 2 pack lalu dikumpulkan dan ditakut-takuti untuk 

dihabiskan, membuat tulisan dan ditaruh di bajunya 

berbunyi tidak akan merokok lagi serta digunakan 

selama jam sekolah agar malu dan jera 

Upaya untuk menanggulangi kasus 

merokok di sekolah 

Memberikan materi tentang rokok dan narkoba ke setiap 

kelas 1 jam setiap minggunya secara bergantian, razia 

mendadak kepada siswa lalu diberi penyuluhan kepada 

siswa yang kedapatan membawa rokok 

Ada atau tidaknya pemberitahuan 

kepada orang tua 

Ada, agar ada perhatian dari pihak keluarga 

Sumber: Data primer 
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Tabel Ringkasan Wawancara Mendalam Informan Tambahan 

 

Responden  IT1 IT2 IT3 IT4 

Karakteristk informan 

Usia  16 16 17 24 

Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki 

Pendidikan SMA SMA SMA SMA 

Pekerjaan Siswa Siswa Siswa Tukang terop 

Status perokok Perokok akif Perokok aktif Perokok pasif Perokok aktif 

Pandangan IT terhadap IU 

Hubungan 

dengan IU 

Sahabat, teman 

sekelas 

teman sekelas Pacar Teman kerja, 

teman main 

Tahu akan 

perilaku 

merokok IU 

Tahu  Tahu Tahu Tahu 

Setuju/ 

tidaknya IU 

merokok 

Setuju Setuju Tidak setuju Tergantung, 

kalau uang 

membeli rokok 

dari hasil kerja 

tidak apa-apa. 

Kalau uang 

membeli rokok 

masih minta 

orang tua, tidak 

setuju 

Pengetahuan 

tentang alasan 

IU merokok 

kalau tidak 

merokok IU1 

dibilang seperti 

anak perempuan 

sama teman-

teman 

Tidak tahu Penghilang stres, 

membuat rileks 

badan, agar bibir 

tidak terasa kecut 

Tidak tahu, 

tidak pernah 

Tanya 

Penilaian 

terhadap 

keseharian IU 

Dianggap teman 

dan tidak 

dibedakan oleh 

teman SMAI, 

pernah cerita 

kalau rokok 

dapat 

meningkatkan 

harga dirinya, 

rokok membuat 

IU1 gaul dan 

dipuji teman-

temannya, 

anaknya baik, 

enak diajak 

main, diajak 

curhat, nakal, 

genit, pinter, 

banyak teman 

terutama para 

model, suka 

tidur, tidak aktif 

di kelas, tidak 

percaya diri, 

pemalu, tidak 

- Temannya 

banyak, royal, 

tidak geng-

gengan, mudah 

marah jika 

digoda, sabar, 

nakal, semaunya 

sendiri, egois, 

merasa selalu 

benar, 

pengertian, suka 

memberi 

nasehat, suka 

menolong, di 

sekolah genit, 

suka tidur di 

kelas, tidak 

pintar tapi tidak 

bodoh, percaya 

diri 

Temannya 

banyak, cepat 

akrab sama 

orang, jujur, 

resek, baik, 

suka iseng, suka 

menggoda 

teman terutama 

cewek, suka 

menyembunyik

an barang 

teman, 

diperhatikan 

sama temannya, 

dihargai sama 

temannya, 

percaya diri, 

suka menolong 
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berani jika 

bertemu orang 

lain selalu 

mengajak saya 

Pengetahuan 

tentang jumlah 

rokok yang 

dikonsumsi IU 

Kalau di sekolah 

1-2 batang 

Kalau di sekolah 

1 batang 

1 pack/ hari 1-2 pack/ hari 

Pengetahuan 

tentang waktu 

merokok IU 

Waktu 

nongkrong 

Waktu 

nongkrong 

Habis makan, 

waktu pup 

(buang air besar) 

Merokok kalau 

pas punya 

rokok, kalau 

tidak punya ya 

tidak merokok 

Pengetahuan 

tentang tempat 

merokok IU 

Di kelas, di 

kamar mandi 

sekolah, di 

rumahnya IU1 

Di kamar mandi 

sekolah, di jalan 

Di kamar mandi 

sekolah, gang 

dekat toko venus 

Di cafe tempat 

futsal, di 

pinggir 

lapangan futsal, 

di kamar 

(tempat istirahat 

pekerja) 

Pengetahuan 

tentang teman 

merokok IU 

Saya sendiri,  Teman-teman 

satu kelas 

Teman-teman 

SMAI 

Saya sendiri, 

teman kerja 

yang lain, 

teman 

sekolahnya, 

teman IU selain 

teman kerja dan 

teman sekolah, 

anak-anak yang 

bermain futsal 

Pengetahuan 

tentang usia 

awal IU 

merokok 

Tidak tahu 

karena baru 

kenal SMA 

- Sejak SMP Sejak dulu 

mungkin, tidak 

tahu lagi tidak 

pernah Tanya 

Pengetahuan 

tentang sumber 

IU 

mendapatkan 

rokok 

Membawa dari 

rumah, membeli 

di warung dekat 

sekolah 

Membeli di 

warung yang 

menjual rokok 

eceran 

Membeli di 

warung sekitar 

rumah dan di 

sekitar tokok 

venus dekat 

SMAI 

Membeli di 

warung depan 

tempat futsal  

Harapan untuk 

IU 

Ingin IU1 

berhenti 

merokok dan 

memperbaiki diri 

karena rokok 

membawa 

banyak penyakit. 

Daripada untuk 

membeli rokok 

lebih baik 

ditabung. 

Kasihan ibu nya 

bekerja, dia juga 

bekerja 

- Ingin IU3 

berhenti 

merokok karena 

rokok berbahaya 

bagi kesehatan 

Semangat 

bekerja, 

semangat 

sekolah, 

bahagiakan 

orang tua 

Pengetahuan 

tentang dana 

yang digunakan 

Uang hasil kerja, 

uang saku 

Iuran bersama 

teman-teman 

Uang hasil kerja Mungkin uang 

hasil kerja atau 

kadang minta 
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IU untuk 

membeli rokok 

orang tuanya, 

tetapi tidak tau 

secara pasti 

Sumber: Data primer 
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LAMPIRAN N. Lembar Observasi 
 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

Indentitas  :  

Tanggal observasi :  

Waktu observasi  :  

Lokasi observasi  :  

 

a.  Aspek Fisik 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Kelengkapan anggota tubuh (lengkap 

atau tidak mengalami cacat fisik) 

 

2. Berpenampilan menarik  

3. Memakai anting  

4. Memakai gelang  

5. Memakai cincin  

 6. Bibir menjadi lebih gelap dari warna 

aslinya 

 

 7. Gigi menjadi kuning kehitaman  

 8. Membawa rokok  

 

b. Aspek Perilaku 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Merokok pada saat santai  

2. Merokok pada saat gugup  

3. Bersikap ramah kepada orang lain  

4. Mudah tersulut emosinya  

5. Memiliki teman  

6. Memiliki banyak teman  

7. Diperlakukan dengan baik oleh teman  
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Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

c. Aspek Perilaku Sebelum Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara  

2. Menunduk pada saat berkomunikasi  

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi  

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang  

5. Berkeringat ketika berkomunikasi  

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman  

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara  

 

d. Aspek Perilaku Sesudah Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara  

2. Menunduk pada saat berkomunikasi  

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi  

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang  

5. Berkeringat ketika berkomunikasi  

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman  

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara  
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LAMPIRAN N. Lembar Observasi 
 

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

Indentitas  : Informan Utama Kedua (IU2) 

Tanggal observasi : 9 Juni 2015 

Waktu observasi  : pukul 19.00 – 21.30 WIB 

Lokasi observasi  : Warung kopi dean Gereja Aletea di Kabupaten Lumajang 

 

a. Aspek Fisik 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Kelengkapan anggota tubuh (lengkap 

atau tidak mengalami cacat fisik) 

Y 

2. Berpenampilan menarik Y 

3. Memakai anting T 

4. Memakai gelang T 

5. Memakai cincin T 

 6. Bibir menjadi lebih gelap dari warna 

aslinya 

Y 

 7. Gigi menjadi kuning kehitaman Y 

 8. Membawa rokok Y 

 

b. Aspek Perilaku 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Merokok pada saat santai Y 

2. Merokok pada saat gugup T 

3. Bersikap ramah kepada orang lain Y 

4. Mudah tersulut emosinya Y 

5. Memiliki teman Y 

6. Memiliki banyak teman T 

7. Diperlakukan dengan baik oleh teman Y 
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Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

c. Aspek Perilaku Ketika Tidak Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara Y 

2. Menunduk pada saat berkomunikasi T 

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi T 

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang Y 

5. Berkeringat ketika berkomunikasi T 

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman T 

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

T 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara T 

 

d. Aspek Perilaku Ketika Tidak Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara Y 

2. Menunduk pada saat berkomunikasi T 

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi T 

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang Y 

5. Berkeringat ketika berkomunikasi T 

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman T 

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

T 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara T 
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 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jl. Kalimantan I/39 Telp.(0331)337878 Fax. (0331) 322995 JEMBER (68121) 

  

Indentitas  : Informan Utama Ketiga (IU3) 

Tanggal observasi : 6 Juni 2015 

Waktu observasi  : pukul 19.20 – 21.00 WIB 

Lokasi observasi  : Cafe Jembatan, Jalan Kyai Ghozali Kabupaten Lumajang 

 

a. Aspek Fisik 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Kelengkapan anggota tubuh (lengkap 

atau tidak mengalami cacat fisik) 

Y 

2. Berpenampilan menarik Y 

3. Memakai anting T 

4. Memakai gelang T 

5. Memakai cincin T 

 6. Bibir menjadi lebih gelap dari warna 

aslinya 

Y 

 7. Gigi menjadi kuning kehitaman Y 

 8. Membawa rokok Y 

 

b. Aspek Perilaku 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Merokok pada saat santai Y 

2. Merokok pada saat gugup T 

3. Bersikap ramah kepada orang lain Y 

4. Mudah tersulut emosinya T 

5. Memiliki teman Y 

6. Memiliki banyak teman T 

7. Diperlakukan dengan baik oleh teman Y 
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c. Aspek Perilaku Ketika Tidak Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara Y 

2. Menunduk pada saat berkomunikasi T 

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi T 

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang T 

5. Berkeringat ketika berkomunikasi T 

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman T 

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

T 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara Y 

 

d. Aspek Perilaku Ketika Tidak Merokok 

No Aspek yang ditinjau Observasi 

1. Melihat mata lawan bicara Y 

2. Menunduk pada saat berkomunikasi T 

3. Melihat sekeliling ketika berkomunikasi T 

4. Berbicara dengan nada tegas dan lantang T 

5. Berkeringat ketika berkomunikasi T 

6. Gusar ketika duduk/ seakan tidak nyaman T 

7. Memegang anggota tubuh ketika 

berbicara (hidung, kepala, tangan, kaki) 

T 

 8. Sering tersenyum malu ketika berbicara Y 
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Lampiran O. Dokumentasi 

 
Informan mengisi lembar pesetujuan 

 

 
Salah satu informan utama 

 

 
Salah satu informan 

 
Salah satu informan tambahan 

 

 
CCTV yang terdapat di SMAI 

 

 
Salah satu informan utama 
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