
LAMPIRAN 

1. Instrumen Wawancara 

NO ASPEK INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Rokok 

 

Rokok adalah hasil 

olahan tembakau yang 

terbungkus, dihasilkan 

dari tanaman Nicotiana 

Tabacum, Nicotiana 

Rustica dan spesies 

lainnya atau sintetisnya 

yang mengandung 

nikotin dan tar dengan 

atau tanpa bahan 

tambahan (Heryani, 

2014). 

Pengetahuan tentang 

kandungan rokok. 

 

Menurut Muhibah 

(2011) racun rokok yang 

paling utama adalah 

sebagai berikut: 

1.Nikotin 

2.Tar 

3.Karbon monoksida 

(CO) 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang rokok ? 

2. Apa yang anda ketahui 

tentang kandungan rokok ? 

3. Zat-zat berbahaya apa saja 

yang terkandung dalam 

rokok ? 

 

  Pengetahuan tentang 

bahaya rokok. 

 

Bahaya merokok ialah 

bahaya yang akan 

ditimbulkan kepada 

seseorang yang merokok 

(perokok aktif) dan bagi 

seseorang yang ikut 

menghirup asap rokok 

tersebut (perokok pasif). 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang perokok aktif dan 

perokok pasif ? 

2. Apa yang anda ketahui 

tentang bahanya merokok 

bagi kesehatan anda ? 

3. Menurut anda, seberapa 

besar resiko/akibat buruk 

yang ditimbulkan asap 

rokok pada orang lain di 

sekitar anda ? 

4. Bahaya kesehatan apa saja 

yang ditimbulkan oleh asap 

rokok bagi kesehatan anda 

? 

5. Apakah merokok dapat 

mengganggu kesehatan 

anda ? 

  Pengetahuan tentang 1. Menurut anda, apa saja 

keuntungan dari merokok? 



manfaat rokok. 

 

Suatu tindakan 

keingintahuan tentang 

seberapa besar 

keuntungan atau manfaat 

dari merokok. 

2. Menurut anda, apakah 

seseorang akan 

mendapatkan sesuatu yang 

baik/menguntungkan dari 

merokok? 

2 Perilaku 

 

Perilaku adalah 

tindakan atau aktivitas 

yang di lakukan oleh 

seseorang terhadap 

stimulus atau 

rangsangan dari luar. 

Perilaku merokok. 

 

Perilaku merokok adalah 

suatu aktivitas 

menghisap atau 

menghirup asap rokok 

dengan menggunakan 

pipa atau rokok. 

1. Apakah anda merokok ? 

2. Apa yang memotivasi anda 

untuk merokok ? 

3. Sejak kapan anda mulai 

merokok ? 

4. Apakah ada keluarga anda 

yang merokok? Siapa saja? 

5. Dengan siapa, anda 

merokok ? 

6. Apa yang anda rasakan 

ketika merokok ? 

7. Berapa batang rokok  yang 

anda hisap per hari ? 

8. Dimana saja anda biasa 

merokok ? 

  Motivasi untuk 

berhenti merokok. 

 

Motivasi untuk berhenti 

merokok merupakan 

suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang 

untuk berhenti merokok. 

1. Apakah ada keinginan 

untuk berhenti merokok ? 

2. Hal-hal apa saja yang bisa 

menjadi motivasi untuk 

berhenti merokok? 

3. Menurut anda, siapa yang 

paling punya peranan untuk 

bisa menghentikan 

kebiasaan merokok pada 

diri seseorang? 

4. Menurut anda, bagaimana 

cara seseorang bisa 

berhenti merokok? 

 

 

 

 



 

2. Verbatim 

Informan 1 

Nama  : Sdra. A.F 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : XI 

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018 

Waktu  : 10.00-10.20 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 I: rokok itu seperti hasil gulungan dari tembakau yang dapat dihisap.   

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 I: kandungan rokok itu seperti nikotin,tar.   

3 P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? (A.1.3) A1.3  

 I: setahu saya nikotin sama tar.   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif ? 

(A.2.1) 
A2.1  

 

I: perokok aktif itu yang langsung menghisap dari rokoknya, kalau  

perokok pasif itu orang yang  menghisap asap rokok tapi tidak 

ngerokok. 

  

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi kesehatan 

anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 
I: bisa menyebabkan kanker paru-paru terus apa...kanker 

tenggorokan. 
  

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 I: bisa menyebabkan..ya..penyakit-penyakit itu,misalnya kematian.   

7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  

 I: eee..bisa sesak nafas, kanker paru-paru.   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  



 I: bisa saja mas.   

9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 I: keuntungan merokok bisa menenangkan. Ya..pikiran   

10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang 

baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 I: sebenarnya nda ada keuntungannya merokok.   

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: perokok mas   

12 P: Kenapa sampai bisa merokok ?   

 I: e...karena diajak sama teman untuk ikut merokok dengan mereka   

13 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 I: motivasi merokok..nda ada..tapi dari diri sendiri gitu   

14 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: sejak kelas 4 SD   

15 P: Kenapa sampai semenjak kelas 4 SD sudah mulai merokok ?   

 
I: karena diajak sama teman. Dan ayah juga merokok jadinya ingin 

merokok juga. 
  

16 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: ada. Bapak   

17 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 I: kadang sendiri, kadang sama teman   

18 P: Apakah teman sekolah atau teman luar sekolah ?   

 I: ya...teman sekolah   

19 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6  

 I: lebih rileks, mas. Pikiran menjadi tenang juga.   

20 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 I: gak mesti mas. Kadang bisa sampe 6 batang   

21 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: di rumah   

22 P: Selain di rumah, dimana lagi ?   

 I: ya...itu di rumah saja.    

23 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: sebenarnya ada mas tapi susah ya mas   

24 
P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti 

merokok ? (B.2.2) 
B2.2  

 I: apa ya mas..lebih..seru sama hobby   

25 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 I: orang tua, pacar   

26 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok ? 

(B.2.4) 
B2.4  

 I: ya..jauhi rokok sama hal-hal yang menguntungkan.   

 

 



 

Informan 2 

Nama  : Sdra L.B 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : XI 

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018 

Waktu  : 10.20-10.40 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 I: rokok adalah hasil dari tembakau yang di apa..di bungkus   

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 I: nikotin, tar, tembakau ada cengkehnya   

3 P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? (A.1.3) A1.3  

 I: nikotin, tar, zat monoksida   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif ? 

(A.2.1) 
A2.1  

 

I: kalau perokok aktif itu langsung dari rokok tembakau yang 

menghirup langsung, kalau pasif itu hanya menghirup udaranya atau 

asapnya 

  

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi kesehatan 

anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 
I: bisa menyebabkan sakit paru-paru, batuk, yah..tenggorokan sakit 

itu 
  

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 
I: ya bisa menyebabkan batuk itu bisa. Ya..kita harus jauhkan dari 

anak kecil 
  

7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  



 I: kanker paru-paru bisa, kanker tenggorokan e..ya udah itu   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  

 I: bisa   

9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 I: gak ada   

10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang 

baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 I: nda ada   

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: merokok   

12 P: Mengapa sampai bisa merokok ?   

 I: karena diajak sama teman jadi ngikut ngeroko   

13 P: Selain ajakan teman,apakah ada ajakan lain ?   

 I: iya,ada.    

14 P: Seperti apa ?   

 
I: kalau lihat orang merokok akan terpengaruh untuk ikut merokok 

juga 
  

15 P: Masih ada lagi ?   

 I: tidak   

16 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 

I: motivasinya kan ya bisa rileks gitu, kalau ada masalah kan bisa 

ngerokok di depan rumahan atau sama teman-teman bisa rileks 

pikirannya. Ya..ada, ada ajakan dari teman ada 

  

17 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: kelas 5 SD   

18 P: Kenapa semenjak kelas 5 sudah merokok ?   

 I: tidak tahu   

19 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: ada. Kaka saya sama bapa saya   

20 P: Selain mereka,siapa lagi ?   

 I: tidak ada   

21 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 I: sama..bisa sama keluarga..ya sama kaka sama bapa, tongkonan bisa   

22 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6  

 I: rileks, nikmat dan juga ada rasa manis-manisnya   

23 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 I: ya..satu bungkus itu..gak..gak ada satu hari kok   

24 P: Jenis rokoknya apa ?   

 I: rokok surya   

25 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: di rumah, di ruang tamu, depan rumah, tongkonan   

26 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: Ada   

27 P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti B2.2  



merokok ? (B.2.2) 

 I: kita harus menjauhi teman yang perokok, yang rokok aktif   

28 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 I: keluarga   

29 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok ? 

(B.2.4) 
B2.4  

 I: yah menjauhi perlahan-lahanlah..menjauhi rokok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informan 3 

Nama  : Sdra. D.P 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : XI 

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018 

Waktu  : 10.40-10.60 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 I: mmm...nda tau sih   

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 I: nikotin, tar   

3 
P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? 

(A.1.3) 
A1.3  

 I: em..racun tikus mungkin dan yang lain-lain   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif ? 

(A.2.1) 
A2.1  

 
I: perokok aktif perokok yang menghisap secara langsung dan pasif 

yang menghisap secara tidak langsung 
  

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 I: bisa menyebabkan kanker, paru-paru dan kanker tenggorokan   

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 I: bisa menyebabkan sesak nafas dan terganggu   

7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  

 I: bisa menimbulkan kematian dan kanker, jantung dan lain-lain   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  

 I: emm..iya cacat, bisa menyebabkan kanker   

9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 I: bisa merilekskan diri saat penat   



10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang 

baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 
I: eee...tidak karena membuang-buang uang dan tidak berguna bagi 

tubuh 
  

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: iya   

12 P: Mengapa sampai bisa merokok ?   

 I: ya..karena biar terlihat laki/maco gitu   

13 P: Selain terlihat maco, apa lagi ?   

 I: ada. Faktor lingkungannya, mas   

14 P: Lingkungannya kenapa ?    

 I: banyak tetangga yang merokok   

15 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 I: itu bergaul sama teman-teman dan ingin mencoba-coba   

16 P: Apakah hanya teman sekolah atau ada teman lain ?   

 
I: ada teman sekolah lain, tapi yang paling banyak itu teman di 

rumah 
  

17 P: Mengapa mereka (teman) menjadi motivasi merokok ?   

 I : ya biar terlihat laki gitu   

18 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: SPM..SMP kelas satu kayaknya   

19 P: Mengapa semenjak SMP sudah merokok ?   

 
I: ya...pengen tau rasanya, setelah nyoba ketagihan. Dan juga ada 

ajakan teman 
  

20 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: iya, seperti ayah dan kaka saja   

21 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 
I: sendiri, kadang sama teman-teman di sekolah, kadang sama teman 

nongkrong 
  

22 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6  

 
I: ya..bisa lebih santai gitu, mas. Selain itu, semua masalah yang di 

pikirin itu bisa hilang, bisa merilekskan diri ketika ada masalah, 
  

23 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 
I: tidak tentu, kadang bisa segelintir atau dua gelintir kadang bisa 

lebih 
  

24 P: Jenis rokoknya apa ?   

 
I: rokok LA. Karena lebih enteng, harganya juga lebih murah dan 

tarikannya juga enteng 
  

25 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: di sekolah sini, di rumah, di tongkronan, ya..di warung   

26 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: saat ini tidak   

27 
P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti 

merokok ? (B.2.2) 
B2.2  



 I: em..belum tau saat ini   

28 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 I: orang tua mungkin atau teman-teman terdekat   

29 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok ? 

(B.2.4) 
B2.4  

 I: dengan cara menjauhi rokok dan menjaga kesehatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan 4 

Nama  : Sdra. B.S 

Umur  : 18 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : XII 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018 

Waktu  : 10.00-10.20 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 I: rokok itu tembakau yang di bungkus   

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 I: bahan kimianya itu ya..nikotin sama tar   

3 
P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? 

(A.1.3) 
A1.3  

 I: nikotin sama tar   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif 

? (A.2.1) 
A2.1  

 

I: kalau perokok aktif itu merokok langsung, kalau perokok pasif 

itu ada seorang yang merokok di sampingnya ada seseorang yang 

tidak merokok terkena asapnya 

  

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 I: ya bisa menyebabkan banyak penyakit   

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 I: bisa terkena penyakit sesak   

7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok 

bagi kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  

 I: ya kanker   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  

 I:dapat   



9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 
I: keuntungan dari merokok..ya sehabis makan kalau gak ngerokok 

itu rasanya..gimana gitu 
  

10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu 

yang baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 

I: ya dapat. Kalau baik itu ya..seperti kalau lagi di hutan merokok 

ada nyamuk-nyamuk mendekat gak jadi, kalau buruknya ya..bisa 

terkena penyakit-penyakit 

  

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: merokok   

12 P: Mengapa bisa merokok ?   

 
I: karena sejak kecil itu rasa ingin tau rasa rokoknya itu jadi sampe 

sekarang masih ingin rasakan terus hehehe... 
  

13 P: Dari mana timbul rasa ingin tahu itu ?   

 I: orang tua (ayah)   

14 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 

I: memotivasi..karna sejak kecil itu sudah merokok sama merasa 

ingin tahu. Selain itu, kalau di jalan atau di saat nongkrong itu biar 

lebih PD. Trus kalau saya habis makan itu kalau tidak ngerokok 

itu ya..rasanya agak sepat atau gimana gitu.  

  

15 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: sejak kecil mulai kelas enam SD   

16 P: Mengapa sudah merokok sejak masih SD ?   

 

I: ya itu tadi, karena kepingin merokok. Kan orang tua saya saat 

di..kalau orang Jawa itu jakungan atau bicara-bicara gitu sambil 

ngerokok  

  

17 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: ada. Kaka sama ayah. Cuma itu   

18 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 
I: kalau di luar rumah itu sama teman sekolah dan teman 

nongkrong. Kalau di rumah sama kaka dan ayah 
  

19 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6  

 
I: ya...senang. Tergantung rokoknya, kalau rokok yang ilegal itu 

bisa cepat bikin batuk 
  

20 P: Rokok yang ilegal itu seperti apa ?   

 I: laris, promild.. Tapi saya lebih suka rokok surya   

21 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 I: tidak tentu, biasanya itu sampai 12 batang per hari tapi gak mesti   

22 P: Darimana ada mendapatkan rokok ?   

 I: beli di warung   

23 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: di rumah, tempat nongkrong, sama di sini (sekolah)   

24 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: pengen   



25 
P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti 

merokok ? (B.2.2) 
B2.2  

 I: ya..kalau itu kurang tahulah   

26 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 
I: kalau diri seseorang itu ya..ada seseorang yang paling berharga 

dalam dirinya bisa membuat berhenti merokok itu 
  

27 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok 

? (B.2.4) 
B2.4  

 I: ya kalau pohon-pohon tanaman tembakau di musnahkan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan 5 

Nama  : Sdra. P.S 

Umur  : 18 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : XII 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018 

Waktu  : 10.20-10.40 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 

I: rokok itu ada dua jenis eh tiga jenis. Pertama yang ada filternya 

itu kan buat nyariing bahan kimia yang terkandung dalam rokok itu, 

yang ke-dua yang gak ada filternya yang langsungan itu juga banyak 

mengandung kimia, dan yang terakhir yang lintingan..yang linting 

sendiri 

  

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 
I: kandungan rokok itu ya..ada tembakau, tar sama tembakau yang 

paling bahaya 
  

3 
P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? 

(A.1.3) 
A1.3  

 I: ya itu tadi   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif ? 

(A.2.1) 
A2.1  

 

I: perokok aktif itu perokok yang bisa langsung menghisap rokok, 

tapi kalau perokok pasif itu saat kita merokok dan tidak merokok di 

samping kita itu langsung kena asapnya 

  

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 I: ya..terutama penyakit untuk paru-paru   

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 I: ya itu...ikut terkena penyakit, kanker paru-paru   



7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok 

bagi kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  

 I: ya..itu menurunnya fisik sama pernapasan   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  

 I: tentu bisa   

9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 
I: keuntungan itu kalau saat..sumuh, sendiri, sepih itu merokokitu 

bisa tenang..kalau ada beban merokok bisa tenang 
  

10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang 

baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 

I: ya ada menguntungkannya ada buruknya. Menguntungkan ya itu 

bisa tenang saat mengahadapi masalah atau saat gimana. Saat pas di 

kamar mandi bisa sambil bersihin. intinya ya penyakit itu 

  

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: ya   

12 P: Mengapa sampai bisa merokok ?   

 
I: awalnya saya lihat teman merokok, kemudian saya ingin untuk 

mencobanya. 
  

13 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 I: ya..itu tadi..teman-teman sama awalnya coba-coba terus ketagihan   

14 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: sejak SD   

15 P: Mengapa sejak SD sudah mulai merokok ?   

 
I: karena sering lihat Bapak sering merokok di rumah sama kaka 

juga jadi pingin merokok 
  

16 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: ada. Bapak sama kaka saja   

17 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 I: ya..kadang sama bapa, kadang sama teman, kadang sendiri   

18 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6  

 
I: ya itu..tenang. Apalagi kalau ada masalah kemudian merokok 

maka pikiran menjadi tenang 
  

19 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 I: gak pasti   

20 P: Apa jenis rokok yang dihisap ?   

 
I: surya, sampoerna, umild. Ya..kalau ada rokok pasti dihisap 

hehehe.. 
  

21 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: di sekolah, di kantin, di rumah, kadang kos mami. Itu saja   

22 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: ada   

23 
P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti 

merokok ? (B.2.2) 
B2.2  

 I: butuh dorongan dari orang tua terutama ibu,terus sama seseorang   



yang berpengaruh besar 

24 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 
I: ya itu..orang tua, ibu terus sama seseorang yang berpengaruh 

besar untuk bisa berhenti 
  

25 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok ? 

(B.2.4) 
B2.4  

 
I: ya..itu dengan mengurangi rokoknya, kehabisan satu hari 

sebungkus itu bisa sehari sebatang. Nah itu lama-lama bisa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informan 6 

Nama  : Sdra. D 

Umur  : 16 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Siswa/ Pelajar 

Kelas  : X 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018 

Waktu  : 10.40-10.60 WIB 

Lokasi  : SMK T dan I Kristen Salatiga 

NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE TEMA 

1 P: Apa yang anda ketahui tentang rokok ? (A.1.1) A1.1 Rokok 

 I: rokok itu tembakau yang di linting   

2 P: Apa yang anda ketahui tentang kandungan rokok ? (A.1.2) A1.2  

 I: ya..nikotin, tar   

3 
P: Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok ? 

(A.1.3) 
A1.3  

 I: ya nikotin itu   

4 
P: Apa yang anda ketahui tentang perokok aktif dan perokok pasif 

? (A.2.1) 
A2.1  

 I: perokok aktif itu tiap hari ngerokok terus, kalau pasif tidak tahu   

5 
P: Apa yang anda ketahui tentang bahayanya merokok bagi 

kesehatan anda ? (A.2.2) 
A2.2  

 I: ya bisa mengganggu paru-paru dan jantung   

6 
P: Menurut anda, seberapa besar resiko/akibat buruk yang 

ditimbulkan asap rokok pada orang lain di sekitar anda ? (A.2.3) 
A2.3  

 
I: kalau orang lain mendekat, kalau ada orang ngerokok ya bisa 

batuk-batuk 
  

7 
P: Bahaya kesehatan apa saja yang ditimbulkan oleh asap rokok 

bagi kesehatan anda ? (A.2.4) 
A2.4  

 I: ya berpengaruh pada paru-paru   

8 P: Apakah merokok dapat mengganggu kesehatan anda ? (A.2.5) A2.5  



 I: iya bisa   

9 P: Menurut anda, apa saja keuntungan dari merokok ? (A.3.1) A3.1  

 I: keuntungan,bisa..bisa nikmat   

10 
P: Menurut anda, apakah seseorang akan mendapatkan sesuatu 

yang baik/menguntungkan dari merokok ? (A.3.2) 
A3.2  

 I: tidak.    

11 P: Apakah anda merokok ? (B.1.1) B1.1 Perilaku 

 I: ya, tiap hari saya merokok   

12 P: Kenapa sampai bisa merokok ?    

 I: ya..pergaulan sekitar.   

13 P: Pergaulan sekitar apa ?   

 I: lingkungan rumah dan sekolah.   

14 P: Selain lingkungan rumah dan sekolah ?   

 I: gak ada.   

15 P: Apa yang memotivasi anda untuk merokok ? (B.1.2) B1.2  

 I: ajakan teman-teman   

16 P: Ajakan teman,apakah teman sekolah di sini atau sekolah lain ?    

 I: teman di luar,teman di rumah   

17 P: Kebanyakan teman dari mana ?   

 I: teman di rumah, teman bermainlah   

18 P: Sejak kapan anda mulai merokok ? (B.1.3) B1.3  

 I: sejak SMP   

19 P: SMP kelas berapa ?   

 I: kelas satu   

20 P: Mengapa sampai sejak kelas satu sudah merokok ?   

 I: ya..coba-coba   

21 P: Selain coba-coba, ada lagi tidak ?   

 I: gak ada   

22 P:Apakah ada keluarga anda yang merokok ? Siapa saja ? (B.1.4) B1.4  

 I: ada. Cuma ayah   

23 P: Dengan siapa, anda merokok ? (B.1.5) B1.5  

 I: teman-teman dan ayah   

24 P: Selain teman-teman dan ayah,siapa lagi ?   

 I: tidak ada   

25 P: Apa yang anda rasakan ketika merokok ? (B.1.6) B1.6 
 

 

 
I: yaa..nikmat, apalagi sehabis makan dan bisa membantu 

ketenangan 
  

26 P: Mengapa sehabis makan harus merokok ?   

 I: sudah kebiasaan   

27 P: Berapa batang rokok yang anda hisap per hari ? (B.1.7) B1.7  

 I: tidak mesti   

28 P: Rokok apa yang sering di hisap ?   

 I: rokok filter yang ada kapasnya   



29 P: Jenis rokoknya apa ?   

 I: macam-macam, gak menentu   

30 P: Dimana saja anda biasa merokok ? (B.1.8) B1.8  

 I: warung, di rumah dan sekolah   

31 P: Selain itu,dimana ?   

 I: gak ada   

32 P: Apakah ada keinginan untuk berhenti merokok ? (B.2.1) B2.1  

 I: iya   

33 
P: Hal-hal apa saja yang bisa menjadi motivasi untuk berhenti 

merokok ? (B.2.2) 
B2.2  

 I: dukungan orang tua   

34 
P: Menurut anda, siapa yang paling punya peranan untuk bisa 

menghentikan kebiasaan merokok pada diri seseorang ? (B.2.3 
B2.3  

 I: ya...orang tua   

35 
P: Menurut anda, bagaiman cara seseorang bisa berhenti merokok 

? (B.2.4) 
B2.4  

 I: mmm...tembakau itu di berantas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Surat Keterangan Penelitian 

 
 

 



 

 

 

4. Lembar Persetujuan / Informed Consent 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 


