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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA 

 

A. Koding wawancara anak yang merokok 

I. Identitas Diri: 

a. Nama    : HD 

b. Usia    : 12 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 4 SD/MI 

d. Nama Orang Tua  : Bapak ST  

e. Alamat   : RT01 RW06 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab : Benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab : ikut-ikutan teman yang merokok 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab : sejak umur 5 tahun 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab : teman-teman 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab : orang tua petani semua. 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab : Iya  

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab : orang tua tahu kalau saya merokok 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab : kadang suka menawari rokok. Meskipun suka di tawari rokok, 

namun saya tidak pernah merokok di rumah takut dimarahi oleh ibu. 

Comment [c1]: ST 

Comment [c2]: TPO 

Comment [c3]: ST  

Comment [c4]: P 

Comment [c5]: SK 



 
 

121 
 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab : pernah. 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab : kalau dengan ibu dimarahi, kalau dengan bapak kadang-

kadang memperbolehkan. Kadang-kadang jika ada rokok bapak suka 

menyalakan untuk diberikan kepada saya.  

11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab : saudara laki-laki kadang-kadang merokok. 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab : dijalan, di rumah teman, kadang-kadang di rumah. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab : kapan saja ketika ingin merokok. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab : dengan teman-teman, kira-kira bersama kurang lebih 10 orang. 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab : kadang-kadang teman yang tidak merokok menjauh ketika 

teman-teman yang merokok atau saya sedang mulai menyalakan 

rokok. 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab : pernah, para orang-orang tua dengan nada memarahi, karena 

asap yang ditimbulkan oleh rokok mengganggu. 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab : rokok putihan, rokok “Djarum Super”, rokok “Aroma”, 

“Ngelinting”. 

18. Apakah anda bida “Ngelinting”? 

Jawab : bisa. 
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19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : lebih enak yang rokok putihan yaitu rokok “L.A.”. Namun 

lebih sering merokok “Aroma”, karena rokok “Aroma” lebih murah. 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : 2 bungkus. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : biasanya “ngelinting”, kadang-kadang menabung. Biasanya 

untuk membeli rokok dengan cara eceran/per batang. Kadang-kadang 

saya dengan teman-teman iuran untuk membeli rokok. Tidak pernah 

meminta uang secara khusus untuk membeli rokok kepada orang tua. 

22. Apakah anda kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : ada rasa enak ketika merokok. 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : tidak pernah, pasti merokok meskipun hanya satu batang. 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : “neges” 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : salid 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu. Antara lain jantung, kangker, mengganggu pernafasan. 

27. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : kadang, ada teman saya gara-gara merokok masuk rumah sakit 

tapi masih saja merokok. Kejadian itu belum lama terjadi. 

28. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab: dari membaca di belakang bungkus rokok. 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : pernah, tapi sulit karena ketika ingin berhenti ada taman yang 

memberi rokok. 
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30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum pernah. 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : membuat kepulan asap berbentuk “O”, menghisap asap dari 

hidung, mengepulkan asap lalu menghisap kembali, dan mebalikkan 

rokok dengan posisi bara api rokok di dalam mulut. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok? 

Jawab : ketika melihat bapak merokok, sayang ingin ikut seperti 

bapak. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : batuk-batuk. 

34. Dengan siapa biasanya anda bergaul? 

Jawab : kebanyakan dengan teman-teman yang suka merokok. Namun 

ada juga teman yang tidak merokok. 
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II. Identitas Diri: 

a. Nama    : RK 

b. Usia    : 11 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 5 SD 

d. Nama Orang Tua/wali : Simbah DD 

e. Alamat   : RT01 RW07 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab : Benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab : keinginan sendiri. 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab : sejak tahun 2006, kira-kira umur 5 tahun 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab : tidak ada yang mengajari merokok 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab : orang tua petani. 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab : Iya. 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab : orang tua tahu kalau saya merokok. 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab : kadang suka menawari rokok. 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab : tidak pernah. 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab : tidak pernah.  
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab : tidak, karena masih kecil. 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab : di rumah orang tua, tapi bukan di rumah yang sini, karena 

disini saya tinggal bersama kakek. Di rumah teman, di tempat bermain 

“Playstasion”. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab : ketika pulang sekolah. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab : kurang lebih dengan 3 orang teman. 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab : tidak pernah dijauhi oleh teman-teman yang tidak merokok. 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab : tidak ada orang lain yang menegur saya merokok. 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab : rokok “LA”, rokok “Djarum”, rokok “Aroma”, rokok 

“Apache” 

18. Apakah anda bida “Ngelinting”? 

Jawab : tidak bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : rokok Djarum Super 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : 8 batang. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : membeli dengan cara eceran. Uang untuk membeli diberi 

kakek saya atau meminta uang kepada orang tua. Kadang-kadang 
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minjam uang kepada teman untuk membeli rokok. Kadang-kadang 

juga iurang dengan teman-teman untuk membeli rokok. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : segar. 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : tidak pernah. 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : “neges” 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : salid atau pahit. 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu, kangker. 

27. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : belum pernah. 

28. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab: dari baca tulisan di bungkus rokok. 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : tidak ada keinginan untuk berhenti merokok. 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum pernah. 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : mengepulkan asap dengan membentuk “O”, menghisap asap 

dari hidung, dan mengepulkan asap lalu di hisap kembali. 

  

Comment [m27]: TT 

Comment [c28]: TT 

Comment [c29]: TT 

Comment [c30]: TT 

Comment [m31]: KK 

Comment [m32]: PMM 



 
 

127 
 

III. Identitas Diri: 

a. Nama    : AS 

b. Usia    : 15 tahun 

c. Pendidikan   : tidak sekolah 

d. Nama Orang Tua  : Bapak SK  

e. Alamat   : RT04 RW05 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab : benar. 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab : ikut-ikutan terus kecanduan. 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab : kelas 3 SD. 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab : di ajari bapak, dengan argumentasi “anak laki-laki kok tidak 

merokok”. 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab : Tani. 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab : iya. 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab : tahu. 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab : iya. 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab : ibu pernah melarang untuk tidak merokok. 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab : belum pernah. 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab : ada. 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab : sembarang, dijalan, di rumah, di rumah teman, di lapangan. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab : setiap saya ingin, meskipun hanya nglinting. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab : 5 orang. 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab : biasa saja dengan teman yang tidak merokok. 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab : pernah, karena terlalu banyak sering merokok 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab : rokok djarum 76 filter, apache, diplomat, mallboro, lintingan 

18. Apakah anda bida “Ngelinting”? 

Jawab : bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : rokok diplomat 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : 1 bungkus rokok bungkusan dan banyak untuk rokok lintingan 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : minta orang tua, kadang membeli dengan bekerja sebagai 

penerbang merpati. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : enak saja, karena jika tidak bisa merokok menjadi salid. 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : belum, karena tidak tahan 
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24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : neges 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : salid 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu, jantung, tenggorokan kering 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab: baca dan di beri tahu teman 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab: pernah, sesak nafas 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab: pernah berhenti merokok, pada tahun 2011 karena hidup di 

pondok. 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab: suka merokok dengan orang tua 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab: membuat kepulan asap berbentuk “O”, menghisap lewat 

hidung, mengepulkan asap terus di hisap kembali, dan mebalik rokok 

dengan bara di dalam mulut. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : ingin seperti orang-orang yang bisa merokok. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : seperti teman-teman yang lain, batuk-batuk. 
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IV. Identitas Diri: 

a. Nama    : BD 

b. Usia    : 13 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 6 SD 

d. Nama Orang Tua  : Ibu SM  

e. Alamat   : RT03 RW06 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: diajari oleh saudara laki-laki 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: kelas 1 SD, kira-kira umur 7 tahun. 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: diajari oleh kakak laki-laki. 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: Tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak  

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: pernah dilarang oleh kedua orang tua 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: belum pernah 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: ada 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah, di jalan, di rumah teman. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab:  

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: 5 orang 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja dengan teman yang tidak merokok 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah, karena terlalu banyak sering merokok 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: Apache, la, lintingan 

18. Apakah anda bida “Ngelinting”? 

Jawab: bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : 1,5 bungkus 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : minta orang tua. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : enak-enak saja. 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : belum, karena tidak tahan 
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24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : neges 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : salid 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu, sesak nafas 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : baca di bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : pernah sampai muntah darah 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : pingin berhenti merokok, tapi tidak tahu caranya, karena 

ketika ingin berhenti merokok ada saja teman yang menggoda untuk 

terus merokok. 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : suka merokok dengan orang tua 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : membuat kepulan asap berbentuk “O”, menghisap lewat 

hidung, mengepulkan asap terus di hisap kembali, dan mebalik rokok 

dengan bara di dalam mulut. 

  

Comment [c61]: TT 

Comment [c62]: TT 

Comment [c63]: SK 

Comment [m64]: PMM 



 
 

133 
 

V. Identitas Diri: 

a. Nama    : SG 

b. Usia    : 8 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 4 SD 

d. Nama Orang Tua  : Bapak MY 

e. Alamat   : RT02 RW06 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: ya 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ikut-ikutan dengan teman. 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: sejak kelas 2 SD, sekitar umur 7 tahun. 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman. 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: Tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: bapak iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak, tapi suka ditawari dengan bapak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: ya kalau terlalu banyak merokok suka ditegur. 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: belum pernah 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: ada 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah, di rumah teman, di lapangan. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: sehabis pulang sekolah 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: dengan 5 orang teman yang lain. 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja, mereka tidak menjauhi saya 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah, pak Bayan. 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: rokok Djarum Super, rokok Aroma, dan Lintingan 

18. Apakah anda bida Ngelinting? 

Jawab: bisa, karena seringnya memang nglinting 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab :djarum super 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : kalau rokok yang beli tidak pasti, kadang sehari tidak 

merokok, namun kalau lintingan tidak bisa dihitung, banyak. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : kalau lintingan kan tidak mengeluarkan uang, tapai kalau yang 

beli biasanya nabung. Tidak pernah minta sama orang tua. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : enak saja, 
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23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : belum pernah 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : nglinting, karena pasti ada 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : tidak tahu, rasanya pingin terus-terusan gitu. 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : di bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : paling batuk-batuk 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : ada, tapi sulit. 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : sering 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : menghisap lewat hindung, membuat asap menjadi bundar. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : pingin seperti teman-teman saja, kalau ada teman yang 

merokok adanya hanya ingin merokok juga. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : tadinya batuk-batuk. 

 

  

Comment [m77]: TT 

Comment [m78]: TT 

Comment [m79]: SK 

Comment [m80]: PMM 

Comment [m81]: FF 



 
 

136 
 

VI. Identitas Diri: 

a. Nama    : DS 

b. Usia    : 12 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 5 SD 

d. Nama Orang Tua  : Ibu NR 

e. Alamat   : RT02 RW06 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ikut-ikutan teman 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: kelas 3 SD, kira-kira umur 10 tahun 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman-teman 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: kadang-kadang menegur jika terlalu banyak 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: pernah, karena saya batuk-batuk 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: iya 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: paling di lapangan atau di rumah teman, kadang-kadang di 

rumah. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: kalau saya ingin, jadi tidak tentu. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: kadang sendiri, tapi lebih sering dengan teman-teman. 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja. 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah,  

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: djarum 76, apache, LA dan linthingan 

18. Apakah anda bida Ngelinting? 

Jawab: bisa,  

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : LA, enteng dan enak 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : tidak tentu, kadang bisa setengah bungkus, tapi kalau lintingan 

bisa 10 batang sehari. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : kalau rokok beli dengan hasil tabungan, tapi kalau lintingan 

kan ada dirumah. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : badan menjadi hangat. 
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23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : jika sedang sakit saya tidak merokok. 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : paling-paling lintingan, karena dirumah ada, jika sedang tidak 

di rumah teman pasti ada. 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : kalau pas tidak sakit pasti merokok, karena ingin saja. 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : dari membaca di bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : belum pernah, kalau sakit paling karena masuk angin atau 

demam biasa. 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : tidak, karena terlanjur enak dengan rokok 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum pernah 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : menghisap lewat hidung, mengepulkan dan menghisap 

kembali lewat mulut, dan membuat lingkaran. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : ketika melihat orang merokok, jadi pingin merokok. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : biasa saja, tidak batuk-batuk. 
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Identitas Diri: 

a. Nama    : RD 

b. Usia    : 9 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 3 SD 

d. Nama Orang Tua  : Bapak KO 

e. Alamat   : RT01 RW06 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ya cuma ikut-ikutan teman saja 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: sejak setahun yang lalu, umur 8 tahun. 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: petani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya. 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: tidak 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: tidak 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: ada yang merokok, ada juga yang tidak merokok. 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah, di lapangan, di rumah teman, dan di jalan. 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: setelah pulang sekolah, kadang-kadang kesekolah bawa 

lintingan untuk bekal pulang sekolah. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: dengan teman-teman,  

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja. 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: belum pernah. 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: dajrum 76, dan lintingan 

18. Apakah anda bisa Ngelinting? 

Jawab: bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : belum tahu, karena cuma djarum 76 dan lintingan saja yang 

pernah saya isap. 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : paling 10 batang dengan lintingan. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : nabung, kalau lintingan tinggal ambil di rumah. 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : enak saja. 
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23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : pernah, kalu sedang tidak ada rokok. 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : ya tidak merokok. 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : - 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : dari bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : belum pernah 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : tidak 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum pernah 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : menghisap lewat hidung. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : kalau melihat ada yang merokok, saya jadi ingin merokok. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : pertama batuk-batuk, selanjutnya tidak. 
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VII. Identitas Diri: 

a. Nama    : HM 

b. Usia    : 10 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 5 SD 

d. Nama Orang Tua  : Bapak MI 

e. Alamat   : RT02 RW07 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ikut-ikutan teman 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: sejak kelas 3 SD, kira-kira umur 8 tahun. 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: pernah, kadang-kadang 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: belum 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: tidak 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah teman dan di jalan 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: setelah pulang sekolah 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: dengan teman 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: djarum super, djarum 76, dan lintingan 

18. Apakah anda bida Ngelinting? 

Jawab: bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab :djarum super 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : 10 batang rokok. 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : menabung dan iuran dengan teman 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : seger 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : pernah 
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24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : ya tidak merokok 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : - 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : membaca dari bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : pernah, batuk-batuk 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : pernah, ketika sakit pingin berhenti merokok, tapi kalau sudah 

sembuh banyak godaan yang membuat saya kembali merokok 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : menghisap lewat hidung, membuat asap menjadi huruf O 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : pas lihat bapak merokok, pingin seperti bapak yang bisa 

merokok 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : pertama-tama batuk terus, terus lama-kelamaan jadi kebiasa. 
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VIII. Identitas Diri: 

a. Nama    : NK 

b. Usia    : 12 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 7 SMP 

d. Nama Orang Tua  : Bapak SI 

e. Alamat   : RT03 RW07 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: iya 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ikut-ikutan teman 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: sejak umur 6 tahun 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: kadang-kadang 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: tidak 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: tidak 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah, dirumah teman, di jalan 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: jika saya ingin  

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: dengan temn-teman 

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: djarum 76, aroma, dan apche. Lebih sering nglinting 

18. Apakah anda bida Ngelinting? 

Jawab: bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : aroma 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : tidak tentu, kalau lintingan tidak terhitung 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : menabung, kalau lintingan tinggal ambil dirumah 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : enak, bisa menghangatkan tubuh kalu sore atau malam hari 

23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : tidak 
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24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : ya nglinting 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : rasanya pingin terus 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu 

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : dari baca di bungkus rokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : belum 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : ada, tapi sulit 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : menghisap lewat hidung 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab :ketika lihat bapak, atau teman-teman merokok ingin ikut 

merokok juga 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab : biasa saja 
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IX. Identitas Diri: 

a. Nama    : KK 

b. Usia    : 12 tahun 

c. Pendidikan   : Kelas 6 SD 

d. Nama Orang Tua  : Bapak SU 

e. Alamat   : RT03 RW06 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah benar anda perokok? 

Jawab: benar 

2. Mengapa anda merokok? 

Jawab: ikut-ikutan 

3. Sejak kapan anda merokok? 

Jawab: sejak umur 6 tahun 

4. Siapa yang pertama kali mengajari anda merokok? 

Jawab: teman yang lebih tua 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Jawab: tani 

6. Apakah orang tua anda perokok? 

Jawab: iya 

7. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda merokok? 

Jawab: tahu 

8. Apakah orang tua anda mengajari anda merokok? 

Jawab: tidak 

9. Pernahkah orang tua anda melarang anda merokok atau menegur 

karena anda merokok? 

Jawab: kadang-kadang kalau ketahuan sedang batuk-batuk 

10. Pernahkah orang tua anda memarahi anda karena anda merokok? 

Jawab: belum 
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11. Apakah saudara anda merokok? 

Jawab: iya 

12. Dimana biasanya anda merokok? 

Jawab: di rumah, dirumah teman, di jalan, dan dilapangan 

13. Kapan biasanya anda merokok? 

Jawab: setelah pulang sekolah, sedang berkumpul dengan teman-

teman. 

14. Dengan siapa anda biasa merokok? 

Jawab: teman-teman  

15. Bagaimana sikap teman-teman anda yang tidak merokok terhadap anda 

yang merokok? 

Jawab: biasa saja 

16. Pernahkan orang lain (selain orang tua) yang melarang atau menegur 

anda untuk merokok? 

Jawab: pernah 

17. Rokok apa saja yang pernah anda hisap? 

Jawab: djarum super, LA, djarum 76, gudang garam filter, aroma, 

apache, lintingan 

18. Apakah anda bida Ngelinting? 

Jawab: bisa 

19. Menurut anda, rokok mana yang enak dinikmati? 

Jawab : LA 

20. Berapa batang rokok yang anda habiskan dalam sehari? 

Jawab : paling banyak 7 batang, selebihnya nglinting 

21. Bagaimana cara anda untuk memperoleh rokok? 

Jawab : menabung, iuran dengan teman, kalau lintingan dirumah ada 

22. Apakah kenikmatan yang anda peroleh ketika merokok? 

Jawab : bisa bikin hangat tubuh, enak, segar 
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23. Pernahkan sehari anda tidak merokok? 

Jawab : tidak pernah 

24. Bagaima jika anda tidak punya satu batang rokok? 

Jawab : paling nglinting, bisa ngambil di rumah, atau di rumah teman, 

biasanya pasti ada 

25. Kenapa anda tidak bisa sehari tidak merokok? 

Jawab : rasanya ada yang kurang 

26. Apakah anda tahu bahaya dari merokok? 

Jawab : tahu,  

27. Darimana anda tahu tentang bahaya merokok? 

Jawab : pernah baca di bungkus rokok, kadang bu guru juga 

menasehati tetang bahaya merokok 

28. Pernahkah anda sakit akibat merokok? 

Jawab : pernah, Cuma batuk-batuk 

29. Pernahkah ada keinginan untuk tidak merokok? 

Jawab : pernah tapi sulit 

30. Pernahkah anda dengan saudara-saudara dan orang tua anda merokok 

dalam satu ruangan? 

Jawab : belum 

31. Bagaimana cara anda menikmati rokok? 

Jawab : mengepulkan asap membuat huruf O, mengepulkan asap lalu 

dihisap kembali, menghisap dari hidung. 

32. Ketika merokok, adakah keinginan yang membuat anda untuk 

merokok?  

Jawab : ketika lihat teman-teman, bapak, dan orang-orang kayaknya 

asik merokok. 

33. Bagaimana reaksi ketika pertama kali anda merokok? 

Jawab :batuk-batuk. 
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B. Koding wawancara orang tua dari anak yang merokok 

I. Identitas Diri: 

a. Nama   : DD 

b. Usia   : 59 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Perangkat Desa / Kepala Dusun 

e. Alamat  : RT 01 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : perokok. 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : umur 20 tahun. 

3. Apakah anak/cucu anda merokok? 

Jawab : tidak tahu jika cucu saya merokok. Mungkin jika barangkali 

suatu saat melihat cucu saya merokok akan saya tegur. 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : - 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : dalam kesehatan kurang bagus bagi anak-anak. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : jika mendapati anak merokok suka menegur. 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : tidak pernah. 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : memang dari pertama cucu saya sangat manja. Terlanjur 

dimanja oleh ayahnya. 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : tidak pernah. 
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10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : sering meminta uang, tapi bilangnya untuk jajan. Untuk 

meminta uang dalam sehari tidak cukup Rp 20.000,- sehari. 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : belum pernah karena tidak tahu. 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : belum pernah. 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : - 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : setidak-tidaknya sebagai pencegahan. 

15. Pernahkah anda tahu bahwa anak anda merokok? Apakah ada laporan 

dari orang lain atau tahu sendiri? 

Jawab : tidak pernah. 

16. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah. 

17. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 

18. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : sebagai pencegahan suatu saat jika memergoki cucu saya 

merokok akan saya tegur. 
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II. Identitas Diri: 

a. Nama   : SG 

b. Usia   : 52 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : iya, perokok 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 15 tahun. 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : 3 anak laki-laki merokok. Namun yang satu sudah setengah 

tahun ini saya larang untuk merokok, karena terganggu kesehatan. 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : - 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : kesehatan dari anak yang merokok tetap berbeda dengan anak 

yang tidak merokok. Anak yang merokok lebih gampang sakit. Lebih 

bagus yang tidak merokok. Anak saya yang kecil, yang berumur 12 

tahun suka mencuri-curi untuk merokok. Itu kadang-kadang batuk, 

terus dinasehati untuk tidak merokok. Misalnya kalau di meja ada 

rokok suka diambil 1 atau 2 batang. Namun jika ada saya tidak berani 

mengambil rokok tersebut.  

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : suka menegur ketika si anak sedang batuk-batuk, sakit karena 

merokok. 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : - 
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8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : suka mencuri-curi waktu. 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : suka mencuri-curi rokok, ketika ada rokok di meja suka 

diambil 1 atau 2 batang.  

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : sudah setengah tahun saya melarang anak saya untuk tidak 

merokok, karena sering batuk. 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : jika kepergoki batuk-batuk karena terlalu banyak merokok. 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : ada keinginan, tapi tidak ada yang mau menjadi petani. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah  

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah. 

  

Comment [m168]: TT 

Comment [m169]: KK 



 
 

155 
 

III. Identitas Diri: 

a. Nama   : SM 

b. Usia   : 40 tahun 

c. Pendidikan  : Tidak Sekolah 

d. Pekerjaan  : Ibu rumah tangga  

e. Alamat  : RT 01 RW 07 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : iya, suka merokok tapi kadang-kadang, namun lebih sering 

ngudut. Jika merokok itu untuk orang-orang kaya, sedangkan kami 

adalah orang miskin, jadi hanya mampu ngudut. 

2. Apa pekerjaan suami anda? 

Jawab : buruh tani, kadang menggali pasir, atau memecah batu. 

3. Apakah suami anda merokok? 

Jawab : iya 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama. 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : silahkan saja asal tidak meminta uang. Kalau ngelinting 

silahkan karena tidak mengeluarkan uang. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : suka melarang jika mau membeli rokok. 

7. Apakah suami anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : seringnya ngelinting. 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : tidak. 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada suami anda? 

Jawab : tidak pernah. Namun suka minta tembakau, karena tembakau 

untuk nglintin untuk bersama. 
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10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah. 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : suka melarang, karena masih sekolah. Namun sekarang sudah 

tidak. Karena untuk mebeli rokok membutuhkan uang. Dia lebih sering 

ngelinting. 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : tidak pernah. 

13. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya. 

14. Pernahkah suami anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak tahu. 

15. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : pernah dari guru sekolah. 
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IV. Identitas Diri: 

a. Nama   : SK 

b. Usia   : 58 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : iya 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 15 tahun 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : ketiga anak saya perokok semua 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama kok,  

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : ya tidak apa-apa asal sebatas kewajaran, jika tidak meminta 

uang tidak apa-apa, kalau mau merokok biasanya ngambil tembakau 

untuk dilinting, 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : biasa saja, kalau mau merokok ya silahkan, kalau tidak juga 

silahkan, tidak ada paksaan. 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : ya jarang-jarang, bahan racian lintingan itu untuk bersama kok 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : tidak tahu, tapi kalau dia tidak punya uang, terus mau beli 

rokok di warung biasanya dia kerja dulu, maklum dia sudah satu tahun 

putus sekolah, sehingga kegiatan dia selama ini membantu kami 

diladang, kadang membantu kakak-kakaknya menjadi buruh bangunan, 
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kadang juga menjadi pelepas burung merpati, nah upah dari kerjaannya 

buat membeli rokok, kalau untuk makan masih dengan kami. 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : kalau lintingan biasa saja, tinggal ambil gitu, tapi kalau rokok 

jarang-jarang,  

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : pernah saya titipkan di pondok pesantren, tapi setengah tahun, 

karena tidak betah anaknya. Selama di pondok dia tidak merokok. 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab :  jarang-jarang ya. 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : memang ada, tapi tergantung anak juga si. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : pernah, tapi itu kan tergantung anaknya mau atau tidak. 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : kalau mengajari si tidak, tapi ya maklum orang bapanya 

merokok terus anaknya juga ikut-ikutan merokok.  

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak ada tu. 
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V. Identitas Diri: 

a. Nama   : MY 

b. Usia   : 47 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : iya 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 18 tahun  

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : benar 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama kok 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : biasa saja 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : ya seperti biasa 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : belum 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : saya rasa tidak ada perubahan semenjak dia merokok 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : tidak pernah, tapi kalau tembakau sering 

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 
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Jawab : pernah, tapi itu dulu pas awal-awal dia merokok 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : dulu sering, tapi sekarang cuma kadang-kadang saja. 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : ada, tapi itu tergantung dia besok. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab :dulu si ada, sekarang terserah dengan anaknya sendiri, mau 

berhenti ya lebih baik kalau tidak ya tidak apa-apa 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah, ya itu karena pergaulan dengan teman-temannya, 

kan memang ada yang udah merokok, terus dia ikut-ikutan. Saya kira 

dulu anak kecil jarang yang merokok tapi sekarang banyak, itu karena 

sering melihat orang-orang di desa ini merokok, terus pingin ikut-

ikutan. Dari teman yang ikut-ikutan merokok itu menyebar ke teman-

teman yang lain, termasuk anak saya. 

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah, saya kira juga masyarakat desa sini maklum, 

karena penghasilan pokok dusun sini juga tembakau, jadi maklum 

kalau mereka ketularan merokok. 
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VI. Identitas Diri: 

a. Nama   : NR 

b. Usia   : 38 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : benar 

2. Apa pekerjaan suami anda? 

Jawab : tani 

3. Apakah suami anda merokok? 

Jawab : iya 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : belum lama, setahun yang lalu 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : sebenarnya kurang baik jika ank kecil itu merokok, 

kesehatannya akan mudah sakit, terutama batuk-batuk 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : kadang menasehati untuk berhenti merokok, namun anaknya 

sendiri ingin terus merokok mau bagaimana lagi. 

7. Apakah suami anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : belum pernah melihat mereka berdua merokok bersama 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : sampai saat ini saya tidak melihat adanya perubahan dari sikap 

anak saya 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada suami anda? 
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Jawab : saya belum pernah melihat anak saya meminta rokok pada 

suami saya, kalau dia mengambil tembakau untuk lintingan malah 

sering. 

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : belum pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

13. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya 

14. Pernahkah suami anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : saya rasa tidak, saya rasa itu karena terpengaruh teman-

temannya itu. 

15. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : belum pernah 
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VII. Identitas Diri: 

a. Nama   : SU 

b. Usia   : 48 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : benar 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 20 tahun 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : iya, yang kecil pun juga merokok, 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : sebenarnya kurang bagus, tapi ya karena orang-orang disini 

termasuk saya juga perokok, mau mengingatkan juga kelihatannya kok 

lucu, orang perokok kok melarang orang merokok. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : ya kadang-kadang saya melarang kalau dia terlalu banyak 

merokok. 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : kadang-kadang 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : saya rasa tidak. Yang penting dia tidak minta uang hanya 

untuk beli rokok, tapi kalau mau ngambil tembakau ya silahkan saja. 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : tidak pernah, paling cuma ngambil tembakau untuk nglinting. 
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10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : dulu sering, tapi sekarang sudah tidak. 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : iya mau, tapi ya bagaimana lagi itu kehendak si anak, jadi saya 

kembalikan pada anak. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya, tapi kalau sudah dewasa ya silahkan saja. 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab :tidak pernah 
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VIII. Identitas Diri: 

a. Nama   : Sukir (SI) 

b. Usia   : 46 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : benar 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 18 tahun 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : benar 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama, 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : bagaimanapun tidak baik untuk kesehatan, tapi ya bagaimana 

lagi, karena bapaknya saja juga merokok, jadi saya sendiri maklum. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : biasa saja, kalau mau merokok ya silahkan tapi kadang-kadang 

saya nasehati untuk tidak terlalu banyak merokok. 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : kadang-kadang 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : tidak 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : kadang-kadang kalau saya punya, tapi kalau nglinting ya biasa. 

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 
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Jawab : tidak pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : dulu sering 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : maunya si iya, kadang kalau sedang panen saya minta untuk 

membantu. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 
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IX. Identitas Diri: 

a. Nama   : KO 

b. Usia   : 45 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : iya 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 19 tahun, 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : benar 

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : belum lama ini, 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : kalau anak kecil merokok itu sebenarnya kurang bagus, tapi 

mau bagaimana lagi anak-anak kecil disini, termasuk anak saya itu 

sudah merokok, ya mungkin terpengaruh oleh pergaulan itu kok mas. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : ya biasa saja, kadang saya nasehati untuk tidak merokok, atau 

tidak terlalu banyak merokok 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : tidak pernah 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : tidak ada 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : tidak pernah 
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10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah 

11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : sering 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : sebenarnya si ada keinginan untuk mewarisi profesi saya, tapi 

ya lihat nanti saja, apakah dia mau atau tidak. 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya, tapi kalau sudah dewasa ya silahkan. 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak 

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 
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X. Identitas Diri: 

a. Nama   : Misdi 

b. Usia   : 56 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Tani 

e. Alamat  : RT 02 RW 7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda merokok? 

Jawab : benar 

2. Sejak kapan anda mulai merokok? 

Jawab : sejak umur 10 tahun 

3. Apakah anak anda merokok? 

Jawab : iya  

4. Sejak kapan anda tahu bahwa anak anda menjadi perokok? 

Jawab : sudah lama  

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak merokok? 

Jawab : maklum saja, karena masyarakat sini kebanyakan perokok, 

saya sendiri juga perokok. 

6. Bagaimana sikap anda kepada anak anda yang perokok? 

Jawab : ya biasa saja 

7. Apakah anda pernah merokok bersama anak anda? 

Jawab : tidak pernah 

8. Apakah rokok berpengaruh terhadap sikap anak anda? 

Jawab : tidak ada 

9. Apakah anak anda pernah meminta rokok kepada anda? 

Jawab : tidak pernah 

10. Pernahkah anak anda meminta-minta uang hanya untuk membeli 

rokok? 

Jawab : tidak pernah 
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11. Pernahkah anda melarang anak anda untuk tidak merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

12. Pernahkan anda menegur anak anda karena terlalu sering merokok? 

Jawab : kadang-kadang 

13. Jika anda petani tembakau, adakah keinginan untuk menurunkan atau 

mewariskan pekerjaan sebagai petani tembakau kepada anak anda? 

Jawab : iya ada 

14. Pernahkah anda berharap anak anda berhenti merokok? 

Jawab : iya 

15. Pernahkah anda mengajari anak anda merokok? 

Jawab : tidak pernah 

16. Pernahkah ada teguran dari orang lain kepada anda untuk melarang 

anak anda merokok? 

Jawab : tidak ada 
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C. Pedoman wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat 

I. Identitas Diri: 

a. Nama   : DD 

b. Usia   : 59 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Perangkat Desa/Kepala Dusun 

e. Alamat  : RT 01 RW7 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : perokok 

2. Sejak kapan anda menjadi perokok? 

Jawab : 20 tahun 

3. Apakah anda mengetahui tentang kebiasaan anak-anak yang ada di 

dusun Jlegong yang suka merokok? 

Jawab : memang disini ada beberapa yang merokok, tapi jarang. Hal 

itu disebabkan karena pergaulan, karena saya rasa dari keluarga tidak 

mungkin. 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok? 

Jawab : kesehatan adalah pantangannya bagi anak, karena merokok 

akan mengganggu kesehatan. Sebaiknya kalau anak kecil dicegah, 

namun kalau sudah dewasa tidak apa-apa. 

5. Bagaimana anda memandang hubungan rokok dengan kehidupan 

Dusun Jlegong? 

Jawab : kebanyakan produksi tembakau mempengaruhi kebiasaan 

merokok di dusun Jlegong. Oleh sebab itu, mayoritas kaum laki-laki 

masyarakat Dusun Jlegong sudah akrab dengan rokok. 

6. Pernahkan anda menegur anak yang dijumpai sedang merokok? 

Jawab : sering menegur anak-anak yang sedang merokok. 

7. Pernahkah ada tindak lanjut setelah menegur si anak? 
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Jawab : belum pernah ada secara khusus. 

8. Apakah mayoritas masyarakat di dusun/desa ini adalah perokok? 

Jawab : mayoritas kaum laki-laki di dusun sini adalah perokok. 

9. Menurut anda perilaku anak merokok lebih dipengaruhi oleh teman, 

lingkungan, atau orang tua anak perokok tersebut? 

Jawab : lebih banyak pergaulan dari teman-teman yang lain, mungkin 

yang lebih tua yang mengajari anak yang lain. 

10. Adakah di dusun/desa ini kegiatan penyaluran bakat bagi pemuda? 

Jawab : ada, olahraga seperti Badminton dan sepak bola; untuk 

kesenian ada kesenian Gambusan. 

11. Adakah program/kegiatan yang dilakukan desa/masyarakat untuk 

mencegah anak untuk tidak merokok? 

Jawab : belum pernah ada. 

12. Apakah pernah ada pertemuan secara khusus untuk membahas perilaku 

anak yang suka merokok? 

Jawab : belum pernah. 

13. Adakah hambatan-hambatan yang dijumpai ketika melaksanakan 

pencegahan terhadap anak-anak yang suka merokok tersebut? 

Jawab : - 

14. Menurut anda, siapa yang memiliki peran penting atas pencegahan 

perilaku anak-anak merokok? 

Jawab : kesadaran masyarakat, dan anak itu sendiri. 
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II. Identitas Diri: 

a. Nama   : SN 

b. Usia   : 46 tahun 

c. Pendidikan  : S-1 

d. Pekerjaan  : Perangkat Desa/Kepala Desa  

e. Alamat  : Dusun Pringsewu 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : perokok 

2. Sejak kapan anda menjadi perokok? 

Jawab : belum lama ini. 

3. Apakah anda mengetahui tentang kebiasaan anak-anak yang ada di 

dusun Jlegong yang suka merokok? 

Jawab : memang merokok dari kecil saya kira seperti budaya, 

jangankan anak-anak dari SMP, bahkan dari SD saja sudah belajar 

merokok. Jadi orang tua tidak mengajari, mungkin karena lingkungan, 

pergaulan. Kalau orang tua sudah melarang, mayoritas orang tua sudah 

melarang. Cuman karena pergaulan, bukan hanya merokok, tapi 

nglinting bersama teman-teman. 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok 

dengan hubungan orang tua yang menjadi petani tembakau? 

Jawab : ada kaitannya. 

5. Bagaimana anda memandang hubungan rokok dengan kehidupan 

Dusun Jlegong? 

Jawab : mungkin karena budaya, ikut-ikut merokok. 

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok? 

Jawab : pernah saya sosialisasikan kepada masyarakat bahwa merokok 

itu mengurangi kesehatan. Sudah beberapa kali mensosialisasikan ke 

sekolahan bahwa untuk melarang anak-anak merokok. 

Comment [m227]: P 

Comment [m228]: SL 

Comment [m229]: SK 

Comment [m230]:  

Comment [m231]: HTRK 

Comment [m232]: HTRK 

Comment [m233]: KM 



 
 

174 
 

7. Pernahkan anda menegur anak yang dijumpai sedang merokok? 

Jawab : pernah, dengan tanggapan iseng. 

8. Pernahkah ada tindak lanjut setelah menegur si anak? 

Jawab : adanya sosialisasi ke sekolahan. 

9. Apakah mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa sini adalah petani 

tembakau? 

Jawab : benar, memang mayoritas masyarakat disini adalah petani 

tembakau. 

10. Apakah mayoritas masyarakat di dusun/desa ini adalah perokok? 

Jawab : mayoritas kaum laki-laki di dusun sini adalah perokok. 

11. Menurut anda perilaku anak merokok lebih dipengaruhi oleh teman, 

lingkungan, atau orang tua anak perokok tersebut? 

Jawab : lebih ke lingkungan dan pergaulan dengan teman. 

12. Adakah di dusun/desa ini kegiatan penyaluran bakat bagi pemuda? 

Jawab : lewat olahraga, seperti sepak bola. Selain itu adapula kesenian, 

seperti kuda lumping. 

13. Adakah program/kegiatan yang dilakukan desa/masyarakat untuk 

mencegah anak untuk tidak merokok? 

Jawab :. 

14. Apakah pernah ada pertemuan secara khusus untuk membahas perilaku 

anak yang suka merokok? 

Jawab :. 

15. Adakah hambatan-hambatan yang dijumpai ketika melaksanakan 

pencegahan terhadap anak-anak yang suka merokok tersebut? 

Jawab : 

16. Menurut anda, siapa yang memiliki peran penting atas pencegahan 

perilaku anak-anak merokok? 

Jawab :. 
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III. Identitas Diri: 

a. Nama   : HU 

b. Usia   : 76 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Petani 

e. Alamat  : RT01 RW2 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : iya, perokok. 

2. Sejak kapan anda menjadi perokok? 

Jawab : sejak kecil, umur 8 tahun. 

3. Apa alasan anda dahulu memutuskan untuk merokok? 

Jawab : Cuma ikut-ikutan. Jadi tidak ada arti apa-apa. Tapi akhirnya 

lama-lama menjadi kecanduan sampai tua. Dahulu merokok tidak 

pakai bumbu, cengkeh, langsung tembakau dan “klaras”.  

4. Apakah anda mengetahui tentang kebiasaan anak-anak yang ada di 

dusun Jlegong yang suka merokok? 

Jawab : ada yang merokok, ada juga yang tidak merokok. Kalau saya 

karena sejak kecil sampai sekarang sudah biasa merokok jadi tidak 

bisa menghindari dari isap merokok. Misal kalau mau berangkat ke 

ladang untuk mencakul tidak sarapan tidak apa-apa tapi harus 

merokok, dari pada tidak merokok, atau makan tapi tidak merokok 

malah tidak bisa. Kalau mencangkul tidak merokok gerakannya kurang 

sehat. Tapi kalau merokok malah sehat. Itu umum. 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok 

dengan hubungan orang tua yang menjadi petani tembakau? 

Jawab :. 
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6. Bagaimana anda memandang hubungan rokok dengan kehidupan 

Dusun Jlegong? 

Jawab : sudah membudaya. 

7. Pernahkan anda menegur anak yang dijumpai sedang merokok? 

Jawab : pernah, dengan mengingatkan bahaya merokok. Namun hal itu 

sudah biasa. 

8. Pernahkah ada tindak lanjut setelah menegur si anak? 

Jawab : ada, yaitu dengan mengingatkan gangguan yang akan 

ditimbulkan merokok. 

9. Apakah mayoritas masyarakat di dusun/desa ini adalah perokok? 

Jawab : iya, mayoritas, malah yang tidak merokok malah jarang, 

bahkan pemuda yang tidak merokok jarang. 

10. Menurut anda perilaku anak merokok lebih dipengaruhi oleh teman, 

lingkungan, atau orang tua anak perokok tersebut? 

Jawab : saya kira tidak dipengaruhi apa-apa, seperti kehendak sendiri. 

11. Adakah di dusun/desa ini kegiatan penyaluran bakat bagi pemuda? 

Jawab : kalau olah raga ada, seperti sepak bola, kalau kesenian, seperti 

rebana, samapai kegiatan yasinan untuk menyalurkan bakat. 

12. Adakah program/kegiatan yang dilakukan desa/masyarakat untuk 

mencegah anak untuk tidak merokok? 

Jawab : tidak ada. 

13. Apakah pernah ada pertemuan secara khusus untuk membahas perilaku 

anak yang suka merokok? 

Jawab : 

14. Adakah hambatan-hambatan yang dijumpai ketika melaksanakan 

pencegahan terhadap anak-anak yang suka merokok tersebut? 

Jawab : . 

15. Menurut anda, siapa yang memiliki peran penting atas pencegahan 

perilaku anak-anak merokok? 
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Jawab : mungkin informasi-informasi dari dunia luar, seperti tayangan-

tayangan televisi, misal himbauan dari menteri kesehatan atau petugas 

kesehatan. Kalau di sekolahan saya kira cuma sekedar, karena dari 

pihak gurunya saja juga merokok. Malah ada yang heran lagi, seperti 

dokter Kozi, yang menghimbau pasien untuk tidak merokok tapi 

dokter sendiri mengaku bahwa dia sendiri merokok. 
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IV. Identitas Diri: 

a. Nama   : SY 

b. Usia   : 53 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Petani Tembakau/Ketua RT  

e. Alamat  : RT01 RW07 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : iya, perokok 

2. Sejak kapan anda menjadi perokok? 

Jawab : umur 20 tahun 

3. Alasan merokok? 

Jawab : ingin seperti teman-teman, terus ketagihan. Sekarang sarapan 

tidak pernah, namun sarapannya minum, terus sehabis itu merokok. 

4. Apakah anda mengetahui tentang kebiasaan anak-anak yang ada di 

dusun Jlegong yang suka merokok? 

Jawab : banyak juga, kalau pemuda hampir menyeluruh.  

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok 

dengan hubungan orang tua yang menjadi petani tembakau? 

Jawab : jika orang tua merokok terus anak merokok, maka dapat 

dimaklumi. 

6. Bagaimana anda memandang hubungan rokok dengan kehidupan 

Dusun Jlegong? 

Jawab : memang hampir seluruh lereng gunung Sindoro adalah 

komoditi Tembakau. Dari tembakau tersebut bisa menghasilkan 

pendapatan yang menjanjikan. Memang ada hubungannya rokok 

dengan kehidupan masyarakat. Kebanyakan rokok dibuat alami atau 

membuat sendiri, yaitu rokok lintingan. 

7. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang merokok? 
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Jawab : kalau sudah dewasa tidak apa-apa, tapi kalau masih kecil 

diusahakan jangan. 

8. Pernahkan anda menegur anak yang dijumpai sedang merokok? 

Jawab : sering. 

9. Pernahkah ada tindak lanjut setelah menegur si anak? 

Jawab : ketika saya tegur langsung dibuang rokok tersebut. 

10. Apakah mayoritas masyarakat di dusun/desa ini adalah perokok? 

Jawab : mayoritas masyarakat memang perokok. Namun kebanyakan 

rokok membuat sendiri, yaitu lintingan. 

11. Menurut anda perilaku anak merokok lebih dipengaruhi oleh teman, 

lingkungan, atau orang tua anak perokok tersebut? 

Jawab : jika orang tua merokok terus anak merokok, maka dapat 

dimaklumi. 

12. Adakah di dusun/desa ini kegiatan penyaluran bakat bagi pemuda? 

Jawab : ketika pemuda dipegang oleh pemuda yang bernama Dita 

kegiatan pemuda menjadi hidup. Namun, sekarang masih kurang jelas 

dipegang siapa. 

13. Adakah program/kegiatan yang dilakukan desa/masyarakat untuk 

mencegah anak untuk tidak merokok? 

Jawab : tidak ada. 

14. Apakah pernah ada pertemuan secara khusus untuk membahas perilaku 

anak yang suka merokok? 

Jawab : tidak ada. 

15. Menurut anda, siapa yang memiliki peran penting atas pencegahan 

perilaku anak-anak merokok? 

Jawab : sekolah turut penting mencegah perilaku merokok. Masyarakat 

kadang membiarkan anak merokok, namun jangan keseringan. 
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V. Identitas Diri: 

a. Nama   : Muslimah dan Sudarti 

b. Usia   : 45 dan 35 tahun 

c. Pendidikan  : SMA 

d. Pekerjaan  : Guru SD 

e. Alamat  : RT01 RW 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda mengetahui mengenai kebiasaan anak-anak di sekita sini 

(Desa iripurno) yang suka merokok? 

Jawab : iya kalau anak-anak sudah pulang itu biasanya merokok, 

memang biasa karena jika disin hasil pokok orang tua mereka adalah 

tembakau. Terus dirumah banyak yang menggunakan tembakau 

sebagai lintingan, karena tidak beli terus anak sering nglinting. 

Biasanya berawal dari coba-coba. 

2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai anak-anak yang merokok? 

Jawab : sebenarnya karena anak pada saat dirumah sering melihat 

sehingga ditiru oleh anak-anak. Jika di sekolah saya melarang mereka 

untuk merokok karena bisa merusak kesehatan. Biasanya anak 

merokok dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan teman-teman. 

3. Pernahkah sekolah mensosialisasikan pencegahan bagi anak-anak 

untuk tidak merokok? 

Jawab : iya, namun secara tidak langsung memberi nasehat. Namun 

untuk secara khusus tidak pernah. 

4. Bagaimana wujud sosialisasi dari sekolah? 

Jawab : menasehati pada saat pelajaran, atau disinggung pada saat 

upacara. 

5. Apakah dari sekolah memiliki peraturan mengenai kegiatan merokok 

di sekolah, baik bagi siswa sendiri maupun bagi guru? 
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Jawab : ada, di dalam tata tertib. Biasanya sanksi yang diberikan 

berupa hadiah, seperti membersihkan WC sekolah. 

6. Apakah diantara guru-guru di sekolah anda adalah perokok? 

Jawab : kaum laki-laki, memang kebiasaan dari dahulu. 

7. Pernahkah ada guru yang sedang merokok di lingkungan atau pada 

waktu mengajar? 

Jawab : jika sedang mengajar tidak, namun kalau di kantor pasti. 

Karena untuk menghindari dari merokok agak sulit. Kalau di kelas 

takut dicontoh oleh anak-anak. 

8. Pernahkah anda memergoki murid atau siswa anda yang sedang 

merokok? 

Jawab : jika di luar sekolah sering, namun kalau di lingkungan sekolah 

tidak pernah. Reaksi mereka jika terlihat oleh kami langsung dibuang 

rokoknya. 

9. Pernahkah anda memergoki murid atau siswa anda yang sedang 

merokok namun masih menggunakan seragam sekolah? 

Jawab : biasa kalau anak-anak sini kalau seragam sekolah di buat 

main, misal sepak bola jika seragam itu tidak dipakai lagi esok 

harinya. 

10. Bagaimana reaksi anda ketika memergoki siswa tersebut? 

Jawab : biasanya kalau pas masuk sekolah terus di tanyai, tentang tata 

tertib berpakaian sekolah. Meskipun sering kali diberi nasehat, anak-

anak sini karena situasi dan kondisi orang tua dirumah, kalau anak 

pulang sekolah semaunya sendiri. 

11. Menurut anda, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok di 

desa ini hingga anak-anak terpengaruh kebiasaan merokok? 

Jawab : mungkin kalau tidak merokok kasihan jika tembakaunya tidak 

laku. Dan lingkungan dan situasi masyarakat yang suka merokok, 
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secara tidak langsung mempengaruhi anak-anak dalam kebiasaan 

merokok. 

12. Selain pengaruh dari kebiasaan merokok dari masyarakat desa 

Giripurno, apakah lingkungan dari sekitar mempengaruhi anak untuk 

merokok? 

Jawab : memang mempengaruhi, karena pengakuan dari anak-anak 

tersebut merokok dapat menghangatkan tubuh. Suatu ketika juga 

pernah ada anak yang merokok di sekolah, namun di dalam kamar 

mandi, biar tidak bau. 

13. Apakah dari pihak desa sendiri meminta pihak sekolah untuk 

mensosialisasikan untuk melarang merokok? 

Jawab : tidak pernah. 
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VI. Identitas Diri: 

a. Nama   : RN 

b. Usia   : 72 tahun 

c. Pendidikan  : SD 

d. Pekerjaan  : Petani 

e. Alamat  : RT01 RW 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda peokok? 

Jawab : iya, sejak 20 tahun karena ikut-ikutan mertua. 

2. Apakah anda tahu mengenai kebiasaan anak-anak di Dusun Jlegong ini 

yang suka merokok? 

Jawab : memang sudah biasa dijumpai anak-anak yang biasa merokok 

tersebut. Dari dulu selama saya hidup di sini dari kecil banyak teman-

teman saya yang sudah merokok. 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang suka merokok? 

Jawab : sebenarnya untuk kesehatan mereka kurang baik, karena elum 

bisa mengimbangkan antara mengkonsumsi rokok dan gerak badan. 

Meskipun demikian tidak dipungkiri jika memang banyak anak-anak 

di sini yang suka merokok. Pengaruh terbesar berasal dari teman, 

namun dari keluarga dan lingkungan juga banyak mempengaruhi. 

Karena secara tidak langsung ketika mereka merokok dilihat dan ditiru 

oleh anak-anaknya. Meskipun untuk merokok mereka ikut-ikutan 

teman, namun karena sering melihat orang lain, bahkan orang tuanya 

sendiri merokok, sehingga dengan enaknya mereka merokok. 
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VII. Identitas Diri: 

a. Nama   : WG 

b. Usia   : 37 tahun 

c. Pendidikan  : SMA 

d. Pekerjaan  : Petani 

e. Alamat  : RT01 RW 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda perokok? 

Jawab : iya. 

2. Apakah anda tahu mengenai kebiasaan anak-anak di Dusun Jlegong ini 

yang suka merokok? 

Jawab : banyak anak-anak sini yang merokok. Bagaimana lagi, jika 

masyarakat yang mayoritas merokok, orang tuanya di rumah merokok, 

maka anak-anak dengan mudah terpengaruh. Saya kira, ketika di 

pergaulan, anak-anak pun ikut-ikutan merokok karena di rumah 

mereka juga diajarkan merokok secara tidak langsung, meskipun 

hanya melihat saja. 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai anak-anak yang suka merokok? 

Jawab : sebenarnya tidak baik untuk kesahatan. Di sini ngrokok 

dengan ngudut itu berbeda. Kalau ngrokok itu menghisap rokok yang 

diproduksi pabrik, yang dijual di warung-warung, seperti Djarum 

Super, atau Gudang Garam. Namun kalau ngudut itu menghisap 

lintingan. Lintingan sendiri konon ada mitosnya, hubungannya dengan 

Roro Mendut. Namun memang, Bahasa Indonesia dari ngudut  juga 

merokok, jadi kalau orang kota mungkin tidak bisa membedakan. Jadi 

jika orang sini ditanya ngrokok maka sebagian besar menjawab jarang, 

namun jika ditanya ngudut maka akan dijawab hampir setiap hari. 

Anak sini jika dikatakan banyak merokok ya memang banyak juga, 

namun lebih banyak yang tidak merokok. 
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