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INTISARI 

 

Konsep diri merupakan cara pandang, kesan, maupun perasaan individu tentang dirinya 

sendiri yang berpengaruh pada kepribadian, pola pikir dan cara seseorang dalam 

berperilaku atau bertindak. Mempunyai konsep diri yang positif sangatlah dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari sebab seseorang dengan konsep diri yang positif cenderung 

lebih sehat secara mental. Sebagian masyarakat masih memandang sinis terhadap 

perempuan perokok, adanya kedekatan antara rokok dan laki-laki di dalam benak sosial 

membuat perempuan yang perokok dimarjinalkan dalam masyarakat dan dapat 

mengalienasi dirinya akan identitasnya sebagai perokok. Pandangan sinis tersebut dapat 

menimbulkan disonansi kognitif pada perempuan perokok dan dapat berpengaruh pada 

konsep dirinya. Dikarenakan konsep diri dapat terbentuk dari hasil interaksi dalam 

lingkungan sosial dan memiliki konsep diri yang positif baik untuk kesehatan mental, 

maka topik ini sangat menarik untuk diteliti dan diharapkan dapat menjadi refleksi sikap 

perempuan perokok aktif kepada masyarakat dan sikap masyarakat terhadap dirinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri perempuan perokok aktif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data berupa 

observasi dan wawancara.  Subjek dalam penelitian ini berjumlah 2 orang. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat perbedaan gambaran konsep diri antara dua 

subjek yang diteliti baik dalam aspek fisik, aspek psikologis, aspek moral, dan aspek sosial 

konsep diri. Di mana subjek I (AU) cenderung memiliki konsep diri yang negatif 

sedangkan subjek II (AL) cenderung memiliki konsep diri yang positif, 2) Kedua subjek 

memiliki kesamaan dalam menyikapi omongan orang lain mengenai perilaku merokoknya, 

yaitu hanya bersikap cuek atau tidak peduli, dan 3)  

 

Kata Kunci : Konsep Diri, Perokok Aktif 
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ABSTRACT 

 

Self-concept is an individual‟s perspective, impression, and feelings about himself that 

affect personality, mindset and way of behaving or acting. Having a positive self-concept is 

needed in the daily life because someone with a positive self-concept tends to be mentally 

healthier. Some people still view smoking female cinically, the closeness between 

cigarettes and men in the social cognition makes female active smokers marginalized in 

society and can alienate themselves from their identity as smokers. This cynical view can 

lead to congnitive dissonance in female smokers and can affect their self-concept. Because 

the self-concept can be formed from the results of interactions in the social environment 

and having a positive self-concept is better for mental health, this topic is interesting to 

study and is expected to be a reflection of the attitudes of female active smokers towards 

society and people‟s attitudes towards themselves. This study aims to describes self-

concept female active smokers. The method used in this study is qualitative research 

method by using a phenomenology approach. The data collection techniques are 

observation and interview. The subjects in this study amounted 2 person. The results of this 

study show that 1) There is a difference self-concept image between two subjects which is 

locked in physical aspects, psychological aspects, moral aspects, and social aspects of self-

concept : Subject I (AU) tends to have a negative self-concept while subject II (AL) tends to 

have a positive self-concept, 2) Both subjects have similarity in responding to what other 

people say about their smoking behavior, they just being ignorant or not caring about it, 

and 3)  

 

Keywords : Self-Concept, Active Smoker 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perilaku merokok pada hakikatnya merupakan perilaku yang bersifat unisex, 

dapat dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. 

Sebaliknya, perilaku merokok juga dapat dihindari oleh orang dengan jenis kelamin 

perempuan ataupun laki-laki. Hanya saja stereotip masyarakat menjadikan perilaku 

merokok sebagai perilaku maskulin. Adanya kedekatan antara rokok dan laki-laki di 

dalam benak sosial membuat perempuan yang perokok dimarjinalkan dalam 

masyarakat dan dapat mengalienasi dirinya akan identitasnya sebagai perokok. Rokok 

dan perokok terlanjur dilekatkan dengan perilaku negatif, kemudian muncullah kubu 

pro dan kontra dalam menyikapi permasalahan rokok. 

Baik kubu pro maupun yang kontra, keduanya saling melemparkan opini 

masing-masing. Kedua kubu itu berupaya mendapatkan legitimasi atas teori rujukan, 

acuan, dan lain sebagainya untuk mendapat pembenaran atas argumen-argumennya 

dengan segala kepentingannya. Sehingga rokok menjadi sesuatu yang kontroversial. 

Mulai dari alasan dalam segi kesehatan, nilai ekonomis, budaya maupun norma sosial. 

Perempuan dalam kehidupan sehari-hari kerap digambarkan sebagai sosok yang 

lemah lembut, harus mengetahui implikasi perilaku dan tindakannya, tidak memiliki 

fisik sekuat laki-laki dan seringkali dituntut agar berkiprah pada ruang domestik saja. 

Penggambaran tersebut telah sekian lama melekat dalam kognisi khalayak luas sampai 

saat ini, sehingga membuat ruang lingkup atau ranah perempuan menjadi sangat 

terbatas dan tersekat. Salah satu contoh dari hal itu adalah adanya pembagian peran 

ataupun tugas yang kerap dianggap sebagai kodrat perempuan yang harus dijalaninya. 

Hal itu lah yang membuat perempuan terbatas ruang eksistensi dan aktivitasnya. 

Perempuan tidak dapat dengan bebas mendefinisikan, menggambarkan, menunjukan 

serta mendeskripsikan dirinya sendiri. Hal ini kemudian dapat menimbulkan disonansi 

kognitif pada sebagian besar perempuan. 

Perempuan di dalam masyarakat masih dianggap sebagai second gender (gender 

kedua), tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menentukan standar moral di 

ruang publik maupun sosial. Sebagai dampaknya, peran perempuan selalu terikat oleh 
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norma, dan sistem sosial sehingga terbentuklah citra feminin yang seakan-akan harus 

dipercayai dan harus dimiliki oleh perempuan. 

Pada awalnya, budaya patriarki dianggap sebagai pemicu utama atas alienasi 

yang dialami oleh perempuan. Dalam pandangan patriarki, perempuan diharuskan 

untuk berperilaku ideal, yakni patuh, taat, dan pendiam. Karena itu lah upaya 

perempuan untuk mempublikasikan diri atau bereksistensi di depan umum merupakan 

sebuah vis a vis terhadap budaya dan kuasa patriarki.  

Adapun di  zaman modern seperti sekarang, perempuan sudah tidak lagi segan 

untuk merokok di tempat umum. Perempuan dapat merokok di mana pun dan tidak 

lagi mengindahkan pandangan orang lain atau masyarakat yang berada di 

sekelilingnya. Bagi mereka, di zaman sekarang ini merokok adalah perilaku yang 

wajar bagi dan tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Hanya saja, sebagian masyarakat 

masih memandang sinis terhadap perempuan perokok sebagaimana yang digambarkan 

oleh Handayani, dkk (2012). Respon yang kurang baik ini dapat mempengaruhi 

konsep diri perempuan perokok tersebut. 

Pudjijogyanti (dalam Rahman; 2015) menyatakan bahwa konsep diri bukanlah 

kodrat atau sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang dipelajari dan 

konstruksi pengalaman seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.  

Setiap orang akan memberi dan menerima respon atau tanggapan dalam suatu 

interaksi, respon yang diterima ataupun diberikan itu akan menjadi cermin bagi orang 

itu untuk mempersepsi dirinya sendiri. Sesuai dengan yang Cooley nyatakan (dalam 

Rahman; 2015) bahwa konsep diri individu diibaratkan bagaikan kaca cermin, sikap 

atau pandangan orang lain terhadap seorang individu dapat mempengaruhi konsep diri 

individu itu. 

Menurut Matovu (dalam Anggarianto; 2018) konsep diri adalah pandangan 

seseorang mengenai diri sendiri yang terbentuk dari hasil interaksi dalam suatu 

lingkungan sosial. Dengan berinteraksi di lingkungan, individu akan mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ataupun 

menilai dirinya sendiri. Konsep diri adalah suatu gambaran atau pandangan tentang 

diri sendiri yang didapat dari interaksi dengan individu lain dan lingkungan, 

mempunyai konsep diri yang positif sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari sebab seseorang dengan konsep diri yang positif cenderung lebih sehat secara 

mental. 
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Menurut Brigham (dalam Listiana dan Nuraini; 2013), Konsep diri merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku merokok pada remaja. 

Konsep diri akan menentukan perilaku seseorang, salah satunya adalah perilaku 

merokok. Hasanah (dalam Tadika dan Nurwidawati; 2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Hubungan antara Konsep Diri dan Sikap terhadap Perilaku Merokok pada 

Remaja Perokok” menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsep diri dan 

sikap terhadap perilaku merokok pada remaja perokok. Yang berarti bahwa semakin 

baik konsep diri yang dimiliki seorang remaja maka semakin rendah sikap terhadap 

perilaku merokoknya dan semakin rendah konsep diri remaja maka semakin tinggi 

sikap terhadap perilaku merokoknya. 

Adapun yang dimaksud dengan orang yang mempunyai konsep diri negatif di 

situ adalah seseorang yang peka dan sangat sensitif terhadap kritik, sangat senang 

apabila menjadi pusat perhatian dan menerima pujian, sering mengeluh, mencela dan 

atau meremehkan apapun dan siapapun, cenderung merasa tidak disukai oleh orang 

lain, bersikap pesimis, dan menganggap dirinya tidak berdaya. Sebaliknya, yang 

dimaksud dengan orang yang mempunyai konsep diri positif di situ adalah orang yang 

memiliki keyakinan mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, 

menerima pujian tanpa rasa malu, meyakini bahwa setiap orang memiliki berbagai 

perasaan, serta mampu memperbaiki diri. (Brooks dalam Tadika dan Nurwidawati; 

2017) 

Berdasarkan penjajakan awal, peneliti menemui bahwa seorang informan 

mengalami tekanan psikologis dikarenakan adanya pandangan miring orang lain 

mengenai statusnya sebagai anak angkat, di mana ia menyatakan bahwa : 

“Yang ngajarin aku cewek, itu mulai nakal banget cup, karena apa ya. Itu 

sekolah SMA pindah empat kali aku. FYI aja ngga ada yang tau ini. Serius ngga ada 

yang tau, ngga pernah aku bilang AD juga. Apa namanya, lagi apa sih. Aku tu kebalik 

tau, pernah denger ngga quarter life crisis, 25 kan, ini aku udah mikirin dari kapan 

cup. Karena beban… beban something, yang aku anak angkat dan lain-lain, aku jadi 

pengen cepet tua, aku besok harus ngapain, pokoknya gua hari ini harus ngapain tau 

ga? Trus jadi stress sendiri gara-gara itu (AU : W1 L36-46)………Setelah kejadian 

tau aku anak angkat, mulai aku rebel naik apa, jadi joki drag, awal mulanya itu aku 

pengen nakal gara-gara taekwondo, taekwondo ini di circleku itu ada yang namanya 

TA. TA ini satu cewek ternakal di kotaku lah, di B***. Kepo aku zaman-zaman di 

facebook, aku dm dia, eh dm, kirim pesan dibalas sama dia, ngajak main akhirnya aku 

nginep tuh selama seminggu, nginep seminggu udah dicariin guru-guru sama 

mama….” (AU : W1 L36-46) 
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Pernyataan informan tersebut memiliki indikasi ke arah konsep diri negatif 

sebagaimana yang didefinisikan oleh Brooks (dalam Tadika dan Nurwidawati; 2017), 

yaitu sangat senang apabila menjadi pusat perhatian dan menganggap dirinya kurang 

berharga.  

Dari penjajakan awal tersebut dapat terlihat bahwa pandangan miring orang lain 

membuat informan mulai melakukan perilaku-perilaku negatif disebabkan adanya 

kecenderungan memiliki konsep diri negatif. Walaupun diperlukan penggalian data 

lebih lanjut untuk mengetahui apakah informan sudah memiliki konsep diri yang 

benar-benar negatif. 

Dikarenakan konsep diri dapat terbentuk dari hasil interaksi dalam lingkungan 

sosial dan memiliki konsep diri yang positif baik untuk kesehatan mental, maka topik 

ini dirasa penting dan sangat menarik untuk diteliti dan diharapkan dapat menjadi 

refleksi sikap perempuan perokok aktif kepada masyarakat dan sikap masyarakat 

terhadap dirinya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin 

mengambil tema tentang “Konsep Diri Perempuan Perokok Aktif” untuk dijadikan 

objek dalam penelitian ini.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Didasari oleh latar belakang yang telah disebutkan maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Konsep Diri Perempuan Perokok Aktif?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep diri perempuan 

perokok aktif. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Terdapat dua manfaat umum dalam penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

menghasilkan pengembangan teori dan wacana psikologi sosial dan psikologi 

perkembangan di Indonesia, di mana penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan 

tentang konsep diri perempuan.  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan atau 

digunakan oleh pihak yang membutuhkan data seputar konsep diri dan bagi 

perempuan perokok sendiri dapat menjadi informasi yang berguna sebagai refleksi 



5 
 

dari sikapnya terhadap masyarakat atau sikap masyarakat terhadap dirinya yang 

selama ini dilakukan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 

tentang konsep diri perempuan perokok aktif, maka kesimpulan dapat diambil yaitu : 

1. Terdapat perbedaan gambaran konsep diri antara dua subjek yang diteliti baik 

dalam aspek fisik, aspek psikologis, aspek moral, dan aspek sosial konsep diri. Di 

mana subjek I (AU) cenderung memiliki konsep diri yang negatif sedangkan subjek 

II (AL) cenderung memiliki konsep diri yang positif. 

2. Kedua subjek memiliki kesamaan dalam menyikapi omongan orang lain mengenai 

perilaku merokoknya, yaitu hanya bersikap cuek atau tidak peduli. Dengan kata 

lain, omongan ataupun stigma yang berasal dari kelompok non-primer atau bahkan 

luar kelompok merupakan sesuatu yang tidak diperhitungkan bagi subjek dan tidak 

akan mempengaruhi apa pun, termasuk konsep diri mereka. Maka dapat dikatakan 

bahwa stigma ataupun respon negatif dari masyarakat tidak akan mempengaruhi 

konsep diri perempuan perokok aktif. 

B. SARAN 

1. Penelitian Selanjutnya 

Peneliti meyakini masih banyak hal yang perlu ditambahkan dalam penelitian 

selanjutnya terkait konsep diri perempuan perokok aktif, seperti jumlah sampel 

yang perlu ditambahkan, mengingat bahwa semakin banyak jumlah subjek akan 

dapat membantu untuk memperluas data yang diperoleh. Selain itu proses observasi 

dan wawancara yang lebih mendalam juga sangat diperlukan, termasuk wawancara 

kepada significant other. 

Penelitian diharapkan juga menambahkan subjek yang lebih variatif, semisal 

dari segi usia rentang perkembangan manusia, tingkat pendidikan, status sosial dan 

lain sebagainya. Selain itu penelitian selanjautnya akan sangat menarik jika dapat 

meneliti tentang konsep diri orang-orang dengan perilaku yang di dalam 

masyarakat masih dianggap tabu, misalnya penelitian tentang konsep diri 

homoseksual, pekerja seks komersial, pecandu narkoba, dan lain sebagainya. 
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Peneliti menyadari bahwa banyak sekali keterbatasan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh belum dapat menjangkau secara luas 

aspek-aspek konsep diri yang dimiliki oleh subjek. Peneliti juga kesulitan ketika 

akan memetakan subjek kepada dua penggolongan konsep diri. Maka dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan peneliti lain dapat mempersiapkan semaksimal 

mungkin hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan 

data dan lain sebagainya. Dalam hal untuk menentukan seseorang  apakah memiliki 

konsep diri positif atau negatif misalnya, penelitian selanjutnya dapat 

memanfaatkan alat ukur untuk konsep diri. 

Peneliti juga mengakui bahwa untuk mencapai kedalaman data tentang konsep 

diri tidaklah mudah, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menggali 

tentang konsep diri seseorang. Diperlukan buiding rapport yang baik agar subjek 

dapat mengungkapkan secara terbuka mengenai dirinya. 

2. Masyarakat Umum 

Saran yang diberikan untuk masyarakat umum dan pada peneliti pada khususnya 

adalah memiliki konsep diri yang positif merupakan hal yang penting. Setiap orang 

akan  memiliki konsep dirinya masing-masing, baik secara fisik, psikologis, moral 

maupun sosial. Konsep diri tidak muncul dengan sendirinya, ia terbentuk dari hasil 

interaksi seseorang dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki konsep diri positif dikarenakan 

orang yang memiliki konsep diri positif cenderung menjadi pribadi yang baik serta 

juga baik untuk kesehatan mental. Hendaknya lingkungan dan masyarakat dapat 

saling menjalin hubungan terapeutik demi terciptanya lingkungan yang sehat 

mental. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Guide Wawancara 

 

1. Ceritakan kepada saya bagaimana pertama kali Anda memutuskan untuk merokok. 

2. Apakah dengan merokok Anda merasa lebih baik? Bagaimana/kenapa? 

3. Bagaimana pandangan orang lain (teman, keluarga, masyarakat luas) tentang Anda 

saat melihat Anda merokok? 

4. Bagaimana perasaan Anda dengan pandangan orang lain tentang Anda? 

5. Sejauh apa Anda mengenal diri Anda? Tolong ceritakan kepada saya 

6. Apakah Anda tahu bahwa Anda berbeda dengan orang lain? Bisakah Anda 

menjelaskan kepada saya perbedaannya 

7. Bagi Anda, apa prestasi paling berharga yang pernah Anda capai? Kenapa? 

Bagaimana perasaan Anda? 

8. Sebaliknya, apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam hidup Anda? Jika iya, 

kenapa? Bagaimana perasaan Anda? 

9. Siapakah orang terdekat atau terpenting bagi Anda? Kenapa/bagaimana? 

10. Apakah Anda mempunyai rencana atau harapan bagi diri Anda di masa yang akan 

datang? Apa itu? 
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Tabel Reduksi Verbatim subjek I 

Peneliti : Yusuf Aditama 

Subjek :  AU 

Tanggal Wawancara : 26 November 2020 

Durasi : 26 menit 

Lokasi : Teras rumah subjek 

Waktu : 16:00 WIB 

Tujuan : Preliminary study dan wawancara pertama 

Wawancara ke : 1 

 

No 

baris 

Verbatim Reduksi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Sejak kapan kamu ngerokok? 

Sejak SMA kelas dua atau kelas tiga, awalnya itu 

mungkin waktu di angkringan, ada yang ngajarin 

aku ngerokok, pertama ngerokok itu kan LA Ice 

karena kan ringan kalo untuk perempuan dan 

dingin biar ngga kaget banget. 

Cowok apa cewek? 

Yang ngajarin aku cewek, itu mulai nakal banget 

cup, karena apa ya. Itu sekolah SMA pindah empat 

kali aku. FYI aja ngga ada yang tau ini. Serius ngga 

ada yang tau, ngga pernah aku bilang adit juga. 

Apa namanya, lagi apa sih. Aku tu kebalik tau, 

pernah denger ngga quarter life crisis, 25 kan, ini 

aku udah mikirin dari kapan cup. Karena beban… 

beban something, yang aku anak angkat dan lain-

lain, aku jadi pengen cepet tua, aku besok harus 

ngapain, pokoknya gua hari ini harus ngapain tau 

ga? Trus jadi stress sendiri gara-gara itu 

Kalo yang ngerokok itu sebelum kejadian atau 

setelah kejadian? 

Setelah kejadian, itu juga ngga tertarik sama sekali, 

ngga ada di benakku pengen ngerokok. Setelah 

kejadian tau aku anak angkat, mulai aku rebel naik 

apa, jadi joki drag, awal mulanya itu aku pengen 

nakal gara-gara taekwondo, taekwondo ini di 

circleku itu ada yang namanya TL. TL ini satu 

cewek ternakal di kotaku lah, di Brebes. Kepo aku 

zaman-zaman di facebook, aku dm dia, eh dm, 

 

SMA kelas dua (AU : W1 

L2) 

 

 

 

 

Mulai nakal banget (AU : 

W1 L8) 

 

 

 

 

 

beban something, yang 

aku anak angkat dan lain-

lain (AU : W1 L15) 

jadi stress sendiri gara-

gara itu (AU : W1 L18) 

 

 

ngga ada di benakku 

pengen ngerokok (AU : 

W1 L22) 

awal mulanya itu aku 

pengen nakal gara-gara 

taekwondo (AU : W1 

L24) 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

kirim pesan dibalas sama dia, ngajak main akhirnya 

aku nginep tuh selama seminggu, nginep seminggu 

udah dicariin guru-guru sama mama karena udah 

mau popda kan, udah keluar dari sekolah aku. Trus 

akhirnya kepo-kepo karena tiap nongkrong sama 

dia, dia selalu minum, ngerokok, dulu itu 

minumnya liter-literan mas. Ngerti ngga sih 

semacam oplosan gitu, Cuma aku ngga pernah 

nyentuh sama sekali, aku udah jijik aja sama 

baunya. Yang aku kepo tuh, eh akhirnya aku ngerti, 

lah, aku tuh baru tau ternyata cewek itu bisa 

ngerokok, karena di lingkungan aku ngga ada yang 

kayak gitu, trus aku flashback belakangan, dulu TK 

juga pernah, emm... di sebelah rumahku tuh ada 

mbak mbak ngerokok, tapi mama biasa aja ke aku, 

mama cuman bilang ya ngga papa memang 

kenapa? Gitu kan 

Kelas berapa katamu SMAnya? 

SMA kelas dua, kelas tiga 

Kalo kejadian yang ini kapan itu? Yang katamu di 

terminal 

Itu kelas tiga itu, akhirnya homeschooling, udah 

mau UN deket- deket itu 

Berarti itu sudah ngerokok? 

Udah, udah ngerokok aku. Tapi masih belum aktif 

banget lah, mulai-mulai aktif itu pas mau kuliah 

karena kan sebagian besar waktu kan masih di 

rumah dan masih ngumpet-ngumpet juga 

Itu ngerokoknya kenapa? 

Pertama karena diajarin kan. Masih ngga masuk 

nih, kayaknya ngga bisa ngga bisa, lama-lama ganti 

rokok Marlboro Ice Burst nih, sampai sekarang kan 

Marlboro Ice Burst akhirnya kan lama-lama bisa, 

trus yang aku dapat dari ngerokok pada saat itu, 

pada zamannya itu pengen keliatan keren aja 

ceritanya, jujur aja jujur aja. Pengen keliatan keren 

aja gitu. 

Jadi lebih karena faktor ingin keliatan kerennya 

atau lebih ke faktor ikut-ikutannya? 

Awalnya? Kayaknya fifty fifty deh, ikut-ikutan iya 

juga karena lama-lama kan gara-gara kenal si TL 

ini nih, aku dibawa ke circle yang lebih luas cup, 

cewek tuh ternyata banyak yang ngerokok, ternyata 

taekwondo ini di circleku 

itu ada yang namanya TL 

(AU : W1 L25) 

TL ini satu cewek ternakal 

di kotaku lah, di Brebes 

(AU : W1 L26) 

 

 

 

 

aku tuh baru tau ternyata 

cewek itu bisa ngerokok 

(AU : W1 L39) 

 

mama biasa aja ke aku, 

mama cuman bilang ya 

ngga papa memang 

kenapa? (AU : W1 L43) 

 

 

 

 

 

 

 

mulai-mulai aktif itu pas 

mau kuliah (AU : W1 

L54) 

karena kan sebagian besar 

waktu kan masih di rumah 

dan masih ngumpet-

ngumpet juga (AU : W1 

L55) 

Pertama karena diajarin 

kan. Masih ngga masuk 

nih, kayaknya ngga bisa 

ngga bisa (AU : W1 L58) 

lama-lama bisa (AU : W1 

L61) 

Pengen keliatan keren aja 

(AU : W1 L64) 

gara-gara kenal si TL (AU 

: W1 L69) 



53 
 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

bla bla blab la, jadi yaudahlah biar equal gitu, 

karena kan di lingkungan aku ngga ada yang kayak 

gitu, maksudnya gengsi aja gitu kita lagi nongkrong 

cewek-cewek ngerokok, trus gua ngga ngerokok 

gitu, kayak cupu banget rasanya, Cuma makin ke 

sini makin ke sini aku ngerti dan aku ngga bisa stop 

ngerokok ternyata bukan karena kerennya juga gitu 

lo, tapi karena enak aja, ngerti ngga si, kayak 

semisal aku sayang kamu nih, aku cinta sama kamu 

nih, there is no reason ngga punya alasan, tapi kalo 

misalkan secara mental, misalkan kalo lagi stress 

gitu mikir sesuatu, kalo… apalagi kalo lagi 

nongkrong ya, ngobrol ngobrol ngobrol itu aku 

banter banget, kayak jadi lebih aktif, ya itu awal-

awal cuma gara-gara pengen ikut-ikutan doang 

sama biar keren. 

Kalo sekarang gimana? 

Ya itu yang aku bilang, bukan karena biar keliatan 

keren juga sih, karena sekarang juga, apalagi udah 

masuk masuk kuliah kayak gini kan banyak banget 

ngerokok kan cewek-cewek, karena emang butuh 

aja, aku ngerasa jadi suatu kebutuhan. Tapi kalo di 

kosan atau di rumah gitu lagi gaada temen aku tu 

ngga pernah ngerokok tau, bukan ngga pernah, 

kayak cuman sebatang, sebungkus tuh bisa awet 

sampai tiga hari empat hari 

Di rumah ngerokok juga kamu? 

Di rumah ngerokok, kadang-kadang. Udah mulai 

tau orang tua. Udah ngga bisa ngumpet-ngumpet 

lagi, maksudnya kan, yaudah lah. 

Nggak papa tapi di rumah? 

Awal tau ngerokok tuh, responnya masih negatif 

banget, masih kayak… ngga, perempuan tuh gini 

gini gini 

Itu respon siapa? 

Mama, trus kan lama-lama kayak, kan dia juga ku 

kenalin kan sama temen-temen cewekku yang 

ngerokok-ngerokok gitu-gitu, trus yaudahlah 

bodoamatlah. Entah bodoamat pasrah atau yang 

kayak mungkin aku juga ngga negatif-negatif 

bangetlah, jadi mama juga ngga terlalu apa, 

insecure apa takut-takut banget, kecuali aku 

narkoba atau apa gitu kan. 

cewek tuh ternyata banyak 

yang ngerokok (AU : W1 

L71) 

yaudahlah biar equal (AU 

: W1 L72) 

gengsi aja gitu kita lagi 

nongkrong cewek-cewek 

ngerokok, trus gua ngga 

ngerokok gitu, kayak cupu 

banget rasanya (AU : W1 

L74) 

ngga bisa stop ngerokok 

ternyata bukan karena 

kerennya juga gitu lo, tapi 

karena enak aja (AU : W1 

L78) 

awal-awal cuma gara-gara 

pengen ikut-ikutan doang 

sama biar keren (AU : W1 

L86) 

udah masuk masuk kuliah 

kayak gini kan banyak 

banget ngerokok kan 

cewek-cewek (AU : W1 

L90) 

karena emang butuh aja, 

aku ngerasa jadi suatu 

kebutuhan (AU : W1 L92) 

Tapi kalo di kosan atau di 

rumah gitu lagi gaada 

temen aku tu ngga pernah 

ngerokok tau, bukan ngga 

pernah, kayak cuman 

sebatang, sebungkus tuh 

bisa awet sampai tiga hari 

empat hari (AU : W1 L93) 

Di rumah ngerokok, 

kadang-kadang. Udah 

mulai tau orang tua (AU : 

W1 L99) 

Awal tau ngerokok tuh, 

responnya masih negatif 

banget (AU : W1 L103) 
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115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

Selain mama, ada ngga respon lain di rumah 

misalnya? 

Keluarga, sampai sekarang nolak banget. Cuman 

aku tipikal yang bodoamat. Selama mamaku ngga 

gimana-gimana banget kenapa lo ngatur banget, 

ngga masuk di aku gitu, ngga ngaruh juga, karena 

memang aku masih butuh dan …. sebenarnya 

dalam benak aku tuh pengen berhenti ngerokok tau, 

dulu tuh sempat diajarin sama temen-temen aku, 

kalo semisal pengen berhenti ngerokok mungkin 

kamu, zaman dulu itu ada yang namanya sheesa 

yak an, boleh lah ke kedai-kedai sheesa, ini tuh 

beda di tastenya, beda banget, ngga dapet. Kalo 

ngerokok kan enak ni, estetik kali ya, dibakar dulu. 

Trus apa, ngevape, ngga dapet juga, rasanya malah 

kayak mungkin aku bilangnya ngga mature ya, 

ngga dewasa. Prenah dua kali aku punya vape. 

Ngga dewasa dalam hal apa? 

Gimana ya jelasinnya, ambigu juga ya, Ngga 

mature aja. Ngga keliatan tua aja, ngerti ngga sih. 

Kalau aku ngevape atau pakai pod itu ngga vintage 

Trus kalo pake rokok lebih kelihatan dewasa gitu 

rasanya? 

Feelsnya. Tapi dewasa maksudnya bukan yang itu 

ya. Gini lo, rokok itu udah ada dari dulu kan, kalo 

vape kan baru baru, gitu lo maksudnya. Kalo soal 

stigma sih sebenarnya, karena sekarang sudah umur 

dua puluh dua tahun kadang ada iyanya juga gitu 

lo, kadang aku merasa benar juga, maksudnya 

kayak, contoh nih, kayak keluarga pacar aku kan 

emmm… ini cewek ngerokok bla bla bla segala 

macam kadang itu kena juga di mental aku gitu, 

jadi tiap hari mikirin itu, apa iya, apa iya. Emang 

aku ngga seworth it itu. Andaikan aja kalo dulu aku 

ngga ngerokok ya, mungkin, orang akan 

menganggap aku lebih baik gitu lo, walaupun 

secara cover doang gitu kan. Cuman makin ke sini 

bukan bodoamat sih, makin kayak, yaudah aku 

tetep ngerokok cuman aku nunjukin apa yang bisa 

kulakuin gitu lo, buat self branding aku, inner sifat 

aku. Yang penting kan aura kan. Ada juga orang 

yang ngerokok tapi auranya aneh gitu, atau auranya 

negatif, udah kebaca banget nih orang kayak 

jadi mama juga ngga 

terlalu apa, insecure apa 

takut-takut banget, kecuali 

aku narkoba atau apa gitu 

kan (AU : W1 L112) 

Keluarga, sampai 

sekarang nolak banget. 

Cuman aku tipikal yang 

bodoamat (AU : W1 

L117) 

sebenarnya dalam benak 

aku tuh pengen berhenti 

ngerokok tau (AU : W1 

L121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kadang itu kena juga di 

mental aku gitu, jadi tiap 

hari mikirin itu (AU : W1 

L146) 

 

 

yaudah aku tetep 

ngerokok cuman aku 

nunjukin apa yang bisa 

kulakuin (AU : W1 L152) 
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gimana 

Kayak gimana itu maksudnya? 

Ada lo cup, masa ngga pernah ngeliat sih, ngga 

pernah ngerasain itu. Atau cowok nih ngerokok, ya 

kan. Semisal mas Adit nih ngerokok, tapi dia ngga 

ada aura-aura nakal. Terus tergantung lingkungan 

juga sih kamu tinggalnya di mana gitu, tau tempat 

juga lah, ngga bisa lah ngerokok tiba-tiba di Brebes 

di jalan gitu, di motor mau ke pasar atau mau ke 

Indomaret gitu ngerokok kan diliatin orang. 

Mereka mungkin masih close minded kan. Tapi 

kayaknya orang tuh pada heboh ya, stigma-stigma 

cewek ngerokok di Indonesia. Nggak, kalian tuh 

kurang jauh ngeliatnya, di luar negeri emang 

perempuan merokok ngga ada stigma jelek juga? 

Ada lah, orang setiap aku main video call apa, chat 

gitu kayak Omegle pas aku lagi ngerokok, 

sometimes banyak bule-bule yang end chat aku lo. 

Di luar gitu cup, apalagi kayak kemaren teman-

teman buleku yang di Letra kan kaget. Kamu 

ngerokok gitu, perempuan. Hanya kaget aja sih, 

karena apa ya, mungkin lebih keliatan maskulin 

kali ya secara cover kalo ngerokok, mungkin hal-

hal itu kebanyakan dilakukan sama pria gitu, bukan 

boleh atau nggaknya. Di bali pun kayak gitu lo, jadi 

parameter orang tu baik apa ngga, perempuan itu 

baik apa ngga. 

Kamu sendiri mengenal dirimu ngga? 

Kenal kayaknya tapi ngga seratus persen 

Yang kamu kenal apa? 

Aku orangnya rebel. To be honest, rebel aku. 

Rebel tuh gimana maksudnya? 

Kayaknya kalo ngomong itu ngga pake filter gitu 

ya. Itu kalo secara komunikasi. Tapi kalo misalkan 

dari luar rebel itu ya gua ngga pernah mau tau gua 

pake baju apa, selagi aku emang pengen, ngga 

urusan. Trus, aku tuh orangnya perasa banget sih, 

dan intuisiku cukup kuat. Perasa tuh maksudnya 

gini lo, ketika misalkan ada temen yang kenapa 

atau misalkan aku tu lagi kenapa bener-bener ga 

bisa seratus persen pake logika gitu lo, malah 

kebanyakan persentasenya itu lebih pake humanity 

atau perasaan, sisanya tuh baru logika. Makanya 

 

 

 

 

 

 

tau tempat juga lah, ngga 

bisa lah ngerokok tiba-tiba 

di Brebes di jalan gitu, di 

motor mau ke pasar atau 

mau ke Indomaret gitu 

ngerokok kan diliatin 

orang (AU : W1 L164) 

Mereka mungkin masih 

close minded kan (AU : 

W1 L168) 

 

 

kayak kemaren teman-

teman buleku yang di 

Letra kan kaget. Kamu 

ngerokok gitu, perempuan 

(AU : W1 L176) 

mungkin hal-hal itu 

kebanyakan dilakukan 

sama pria gitu, bukan 

boleh atau nggaknya (AU 

: W1 L180) 

 

 

Aku orangnya rebel (AU : 

W1 L188) 

kalo ngomong itu ngga 

pake filter gitu (AU : W1 

L190) 

Tapi kalo misalkan dari 

luar rebel itu ya gua ngga 

pernah mau tau gua pake 

baju apa, selagi aku 

emang pengen, ngga 

urusan (AU : W1 L191) 

aku tuh orangnya perasa 

banget sih, dan intuisiku 
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tuh susah banget ketika aku lagi dihadapin sama 

masalah susah banget tenangnya, ngerti ngga? 

Harusnya kan orang enak, tenang, trus pake logika, 

and then masalah selesai, dapat problem solving, 

aku tuh nggak, aku tuh meratapi dulu nangis, trus 

mikir, merasa sakit dulu, bener-bener let it hurt 

dulu, yaudah lah sakit dulu, let it pain dulu, baru 

nemu nih, gua harus kayak gini gini gini, agak 

lambat. 

Kamu punya ideal self? Ideal selfmu apa? Ada 

ngga? 

Ya ada banget dong. Aku mau jadi orang tua yang 

lebih terbuka. Aku mau jadi orang tua yang sukses 

tapi tidak konservatif 

Memangnya mama kurang terbuka? 

Ngga seratus persen, cuman ya Alhamdulillah 

seterbuka itu lah walaupun tidak sampai maksimal, 

gimana pun juga kan dia tetap bahasa ibunya kan 

Jawa, ngga Jakarta Jakarta banget, dia kan di 

Jakarta baru dua puluh tiga tahun, mungkin kalau 

dia dulu pendidikan selesai sampai di apa, 

kampung halamannya ya mungkin dia juga ngga 

bisa seterbuka itu karena kan ngga banyak ketemu 

orang baru. 

Kalo yang tadi di kamar mikirin kritik apa 

contohnya itu? Katamu tadi kan di kamar kadang 

mikirin omongan orang lain 

Mikirin banget lah jadi stress sendiri dan insecure 

sendiri kayak misalkan, apalagi aku tatoan kan, 

maksudnya kayak, wah ini emang bener sih 

coveran aku tuh sebobrok itu lo sebenarnya, 

sekoreng itu 

Itu omongan dari temen atau siapa? 

Banyak, temen mungkin atau... hmm mostly 

mungkin kalo dari temen mungkin agak langsung 

hilang ya. Yang paling beban banget, yang 

akhirnya jadi mikir banget itu biasanya orang 

tuanya mantan-mantanku atau keluarga dari 

mantan-mantanku 

Kan mantan? 

Ya akhirnya aku belajar cup, sampai sekarang tuh  

aku jadi…. Oke gua ngga papa nih ngerokok kan 

ya tapi at least ngga di depan dia, gitu lo. Itu kan 

cukup kuat (AU : W1 

L194) 

bener-bener ga bisa 

seratus persen pake logika 

gitu lo, malah kebanyakan 

persentasenya itu lebih 

pake humanity atau 

perasaan, sisanya tuh baru 

logika (AU : W1 L197) 

Makanya tuh susah banget 

ketika aku lagi dihadapin 

sama masalah susah 

banget tenangnya (AU : 

W1 L200) 

Harusnya kan orang enak, 

tenang, trus pake logika, 

and then masalah selesai, 

dapat problem solving, 

aku tuh nggak, aku tuh 

meratapi dulu nangis, trus 

mikir, merasa sakit dulu, 

bener-bener let it hurt 

dulu, yaudah lah sakit 

dulu, let it pain dulu, baru 

nemu nih, gua harus kayak 

gini (AU : W1 L203) 

Aku mau jadi orang tua 

yang lebih terbuka. Aku 

mau jadi orang tua yang 

sukses tapi tidak 

konservatif (AU : W1 

L212) 

Alhamdulillah seterbuka 

itu lah walaupun tidak 

sampai maksimal (AU : 

W1 L216) 

mostly mungkin kalo dari 

temen mungkin agak 

langsung hilang ya (AU : 

W1 L234) 

Yang paling beban banget, 

yang akhirnya jadi mikir 

banget itu biasanya orang 
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sesuatu hal yang ngga pengen dia liat, yaudah gue 

ngga akan tunjukin, yaudah aku jadi self control 

atau rem, terus mungkin di depan keluarga itu aku 

harus pakai pakaian yang biasa aja, mungkin kaos 

doang ngga bisa yang kebuka gini. Tapi lumayan 

lama prosesnya cup, aku kan punya mantan lima 

ya, empat itu masih stagnan, bodoamat orangtuanya 

tau aku ngerokok, nih gue gini gini gini, ternyata 

aku salah. Aku baru ngerti, ternyata jadi diri sendiri 

itu, oke lah jadi diri sendiri, gua ngerokok gini gini 

gini, tapi lu juga harus mikirin perasaan orang lain, 

kalo memang lo mau diperlakukan baik sama orang 

lain, ya lu harus tau apa yang orang lain pengen, 

bukan apa ya… jangan egoislah. Cuman ya ngga 

bisa seratus persen mikirin perasaan orang lain 

juga, kita kan sometimes juga harus egois kan. Kalo 

aku sih sekarang mikirnya gini, selagi memang itu 

bagus ya, kenapa ngga aku turutin dulu, gitu lo. 

Syukur-syukur lama-lama aku jadi terbiasa 

akhirnya ngga ngerokok nih, akhirnya ngga pakai 

pakaian terbuka, akhirnya ngga serebel itu dalam 

arti, di Snapgram nih aku ngeluh mulu ya, sekarang 

nih ketika aku punya pacar kayak gini, aku yang 

kayak lebih apa namanya… mungkin aku kirimnya 

ke close frien doang, ngerti ngga? Kayak kemaren 

tuh yang kamu liat yang aku bilang sama kamu 

jangan bahas depan mas Adit itu, kirimnya ke close 

friend doang, lama-lama mulai jarang, tapi aku 

bilang progressku itu lama banget waktu sama 

mantanku itu, stagnan banget, aku masih mikir 

kayak… ah bodoamatlah itu gue, cueknya tu aneh, 

bener-bener cuek plek, sebenarnya kan kalo cuek 

juga harus mikir-mikir kan, ngga bisa cuek banget, 

kita kan ada society. Cuman kan kesan aku kadang-

kadang tu suka punya perasaan gini lo maksudnya 

perempuan-perempuan yang tidak merokok ya, aku 

memang sangat menghargai ya, mau yang 

ngerokok kek mau yang ngga, aku persetan sama 

background mereka cuman kadang-kadang yang 

tidak merokok merasa superior gitu lo kayak… itu 

si AU tuh ngerokok, ngga bener bla bla bla segala 

macem, padahal dia juga lupa sama dirinya sendiri 

gitu lo. Manusia kan gitu kan ketika dipuji mereka 

tuanya mantan-mantanku 

atau keluarga dari mantan-

mantanku (AU : W1 

L236) 

akhirnya aku belajar cup, 

sampai sekarang tuh  aku 

jadi…. Oke gua ngga papa 

nih ngerokok kan ya tapi 

at least ngga di depan dia 

(AU : W1 L241) 

Aku baru ngerti, ternyata 

jadi diri sendiri itu, oke 

lah jadi diri sendiri, gua 

ngerokok gini gini gini, 

tapi lu juga harus mikirin 

perasaan orang lain (AU : 

W1 L252) 

kalo memang lo mau 

diperlakukan baik sama 

orang lain, ya lu harus tau 

apa yang orang lain 

pengen (AU : W1 L255) 

Kalo aku sih sekarang 

mikirnya gini, selagi 

memang itu bagus ya, 

kenapa ngga aku turutin 

dulu (AU : W1 L260) 

Syukur-syukur lama-lama 

aku jadi terbiasa akhirnya 

ngga ngerokok nih, 

akhirnya ngga pakai 

pakaian terbuka, akhirnya 

ngga serebel itu (AU : W1 

L262) 

tapi aku bilang progressku 

itu lama banget waktu 

sama mantanku itu, 

stagnan banget (AU : W1 

L272) 

 

 

 

Manusia kan gitu kan 
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merasa sombong tapi ketika dicaci mereka insecure 

atau feeling guilty sendiri tapi ngga ngelakuin suatu 

perubahan 

Feeling guilty itu gimana? 

Ya merasa bersalah ketika disalah-salahin, udah 

stop sampai situ doang, ngga mikirin gimana 

caranya biar bisa 

berkembang………………………………kadang 

yang ngerokok ngerokok kadang-kadang juga 

merasa superior, kana da cewek-cewek yang kayak 

gitu yang ngga ngerti, kayaknya ngga ngerti konsep 

diri deh kayak gitu, ngerti ngga sih maksudku? 

Kayak … ini mau ngerokok nih misalnya aku ya, si 

Acel ngga ngerokok nih, ahhh paling 

pengalamannya dikit, yak an, banyak yang kayak 

gitu cup, trus kan yang ngga ngerokok kayak…. 

Idih yaa Allah apa terlalu jauh mereka bergaul gini 

gini. Aku masih punya mimpi sih, masih punya 

harapan buat berhenti ngerokok dan harus. 

Maksudnya, aku kan besok punya suami punya 

anak kan, mau sampai kapan gitu, karena keluarga-

keluarga apa, sebenarnya asik sih ya. Keluarga-

keluarga temen aku di Jakarta nih, orang tuanya 

ngerokok dan aku sering, terutama Acel, Acel itu 

ibunya perokok aktif, aku kalo lagi main sama 

ibunya acel sama acel gitu kadang ngerasa apa ya, 

sebenarnya boleh lo orang tua bisa dianggap temen 

gitu kan, bagus, cuman kalo misalnya kita satu 

meja ngerokok bareng sama orang tua kayaknya 

agak gimana gitu, ngerti ngga? Agak, ini kan orang 

tua jadi role model gua gitu, walaupun sebenarnya 

pribadinya tu bagus gitu, cuman aku ngga mau lah, 

mungkin besok anakku ngerokok, cuman bukan 

aku, bukan nyontoh di aku, ngerti gak? Karena 

emang dia mau sendiri, yang penting aku gak mau 

nunjukin itu lah. Aku punya cita-cita anak-anakku 

harus sehat semua, walaupun sekarang aku bandel 

sih termasuknya, aku kan sakit-sakitan juga tapi 

tetap mau ngerokok, I don‟t have any reason 

sebenarnya, I don‟t have any reason to stop it, 

maksudnya for now ya, buat sekarang ya. Terus, 

mulai-mulai baru kerasa… misalnya habis makan 

itu kayaknya, ngerokok gitu kan, kalo dulu tuh 

ketika dipuji mereka 

merasa sombong tapi 

ketika dicaci mereka 

insecure atau feeling 

guilty sendiri tapi ngga 

ngelakuin suatu perubahan 

(AU : W1 L287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku masih punya mimpi 

sih, masih punya harapan 

buat berhenti ngerokok 

dan harus (AU : W1 

L304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku punya cita-cita anak-

anakku harus sehat semua, 

walaupun sekarang aku 

bandel sih termasuknya, 

aku kan sakit-sakitan juga 

tapi tetap mau ngerokok 

(AU : W1 L322) 
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338 

339 

340 

341 

342 

belum asem kayaknya ya, kalo sekarang tu 

kayaknya, sebenarnya aku tuh belum pernah 

ngerasain fase asem sih, makanya aku tuh bingung 

sama orang-orang yang asem di mulut gitu kan, 

baru-baru ini aku, kayaknya baru dua tahun ini aku 

kayak makan kayaknya enak nih ngerokok, soalnya 

kan mungkin kalo makan sendiri ngerokok 

kayaknya ngga deh cup, tapi kalo ngerokok makan 

di luar sama temen atau sama pacar ngerokok pasti 

kan habis itu ngobrol, iya ngga sih, ngga tau deh 

rokok kayaknya salah satu temen, kayak makan 

nasi pake kerupuk, ada pelengkapnya, ya itu 

pelengkap buat ngobrol aja 

 

 

 

 

 

 

 

tapi kalo ngerokok makan 

di luar sama temen atau 

sama pacar ngerokok pasti 

kan habis itu ngobrol, iya 

ngga sih, ngga tau deh 

rokok kayaknya salah satu 

temen, kayak makan nasi 

pake kerupuk, ada 

pelengkapnya, ya itu 

pelengkap buat ngobrol 

aja (AU : W1 L337) 
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Ceritakan bagaimana pertama kali kamu 

memutuskan merokok? 

Pertama kali memutuskan untuk merokok 

merokok itu kalo ngga salah itu SMA kelas dua, 

aku tu pokoknya SMA lo cup, aku tu kadang 

suka lupa juga, pokoknya kelas dua, ya kelas 

dua, kelas tiga aku pindah ke bogor ya, sekitar 

kelas satu kelas dua, itu gara-gara di angkringan 

temenku ngerokok cewek namanya TL, 

ngerokoknya Sampoerna, trus aku kepo, ngga 

ada yang ngajarin sama…. Maksudnya ngga ada 

yang menjerumuskan atau nyuruh-nyuruh untuk 

merokok gitu, kemudian kayak aku nanya 

gimana caranya ngerokok karena kan dia cewek 

kan, maksudnya bagi kebanyakan orang di 

lingkungan aku, apalagi lingkungan Brebes gitu 

kan perempuan merokok kayaknya agak-agak 

aneh kan, buat aku pada masih SMA itu lo, 

bukan karena mikir tabunya, ngga ngerti kan 

SMA, itu ngerokok, naah ngga bisa, kemudian 

mulai aktifnya itu, maksudnya aktif banget ya, 

ya tetap SMA, SMA kelas dua semester sekian 

lah, semester dua, pas awal banget ngerokok itu 

kan, trus itu juga ngga, maksudnya habis itu 

ngga lama ngerokok lagi cup, eh ngga, 

maksudnya setelah ngerokok aktif cuman 

beberapa bulan, udah bisa ngerokok nih, LA Ice, 

baru apa namanya, berhenti setahun, kelas tiga, 

 

 

 

SMA kelas dua (AU : W2 

L4) 

 

 

 

temenku ngerokok cewek 

namanya TL (AU : W2 L9) 

ngga ada yang 

menjerumuskan atau nyuruh-

nyuruh untuk merokok (AU : 

W2 L11) 

 

perempuan merokok 

kayaknya agak-agak aneh 

(AU : W2 L17) 

Bukan karena mikir tabunya 

(AU : W2 L19) 

 

 

 

 

 

 

berhenti setahun, kelas tiga, 

kelas tiga, kuliah di UNDIP, 
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kelas tiga, kuliah di UNDIP, mulai aktif banget 

ngerokok. Sebenarnya SMA yang semester dua 

itu, setelah sekali aku nyoba, baru nih, baru 

diajarin, kayak nggah ah, ngga yakin untuk 

kayak bisa ngerokok, ada jarak ada distance 

beberapa bulan kemudian akhirnya aku bisa dan 

aktif tapi hanya beberapa bulan, sempat 

berhenti, trus pas udah duduk di bangku kuliah 

semester satu atau dua gitu, ya aku ngerokok 

terus sampai sekarang, ngga pernah putus 

Kenapa memutuskan untuk merokok? 

Aku ngga tau sih, aku kayak ngga punya alasan 

cup. Kalo dulu tu mungkin ngerasanya, 

makanya aku minta ajarin, kalo dulu ya pas yang 

diajarin itu, mmm…. Rasanya kayak keren, 

kayak, anjir tu cewek bisa ngerokok kayak bisa 

ngelakuin hal yang cowok lakuin, trus, yang 

kedua, ya kayaknya sih ya, kayaknya emang 

pengen kontroversi aku tu, soalnya kan dari 

cerita temen-temenku di taekwondo itu TL 

emang terkenal nakal di Brebes dan aku ni 

sebenarnya jadi salah satu orang yang terkenal 

juga di Brebes ampe sekarang gara-gara itu, 

gara-gara aku kegeb anak-anak sekolah, kakak-

kakak kelas di angkringan gitu deket GOR, 

ngerokok atau kayak kegeb aku tu ke club. 

Karena di Brebes ngga ada club kan, clubnya ke 

Tegal atau ngga ke Cirebon, atau kalo niat lagi 

ke Semarang malam, besoknya tetap sekolah, 

karena Cuma dua setengah jam ke semarang, 

gitu. Tapi kalo dipikir-pikir, sebenarnya sih 

lebih tepatnya kenapa pengen ngerokok, ya …. 

Memang pengen aja ngerti ngga sih? Kayak 

missal aku cinta sama kamu, there is no reason 

………. Padahal kan mungkin si rokok ini udah 

disclaimer bisa nyebabin impotensi, gangguan 

kehamilan, janin, dan sebagainya sederet risk 

yang ada ya sama kayak cinta juga kan aku 

ngerasanya risknya aalah kamu akan disetir 

sama aku bla bla bla bla 

Apa dengan rokok kamu merasa lebih baik? 

Ya aku ngerasa tenang doing, kayak yang aku 

bilang di awal, aku cuman kayak, mmm….. 

mulai aktif banget ngerokok 

(AU : W2 L28) 

 

 

 

 

trus pas udah duduk di 

bangku kuliah semester satu 

atau dua gitu, ya aku 

ngerokok terus sampai 

sekarang, ngga pernah putus 

(AU : W2 L36) 

 

Rasanya kayak keren, kayak, 

anjir tu cewek bisa ngerokok 

kayak bisa ngelakuin hal 

yang cowok lakuin, trus (AU 

: W2 L43) 

kayaknya emang pengen 

kontroversi aku tu, soalnya 

kan dari cerita temen-

temenku di taekwondo itu 

TL emang terkenal nakal di 

Brebes (AU : W2 L46) 
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maksudnya kayak lebih kerasa impactnya di aku 

ya, itu karena kandungan di dalamnya atau apa 

aku ngga ngerti, pokoknya aku sih feelingku 

gitu, eee…. Setiap ada masalah itu pasti lebih 

kerasa, lebih kerasa kayak…. Ooo ini beneran 

ngerokok ini, ketika aku ada masalah, jadi lebih 

menenangkan, lebih kayak ada manfaatya, kalo 

lagi ada masalah, tapi kalo misalkan aku ke 

coffee shop kayak sekedar buat temen aku aja, 

temen aku di tangan sambil aku ngobrol sama 

temen, kalo di kamar kan ngga, jarang ngerokok 

aku kalo sendirian. Sebungkus tu kan aku bisa 

habis berapa lama, ini kan ngga sebanter di 

coffee shop aku ngerokok atau karaoke gitu, 

pokoknya kegiatan yang di luar lah, aku juga 

sampai sekarang ngga ngerti itu kenapa 

Kalo pandangan orang lain bagaimana pas liat 

kamu ngerokok? 

Tergantung lingkungan sih, tapi kalo misalkan 

secara garis besar ya, apalagi di Indonesia, ya 

menurut aku negatif lah cup. Tapi kalo di 

lingkungan aku yang sekarang, aku ngerasa ya 

lebih banyak diterima, entah diterima atau 

dimaklumi keberadaannya 

Keluarga gimana? 

Keluarga iya, lebih kayak yaudah lah, 

dimaklumin kalo keluarga juga kayak gitu, ngga 

mungkin diterima kan. Karena respon awal juga 

keluarga kan ngga mendukung, ngga support. 

Ngapain sih kamu? Ada sentilan-sentilan gitu 

tapi ngga sampai yang kayak gimana banget gitu 

ngga, mamah itu. Kayak keluarga yang lain 

ngga ada yang tau kayak gitu cup, karena aku 

kalo ngerokok di rumah tuh kalo malam aja di 

ruang tamu 

Cuma mama yang tau? 

Mama yang tau, tapi feelingku sih udah tau lah 

keluarga 

Kalo lingkungan temen gimana? 

Dari dulu sampai sekarang, menurut aku temen-

temen aku dari SMA yang tetep di sana atau dia 

udah hijrah ke sini atau temen seperkuliahan aku 

atau temen manapun, pokoknya temenku, mau 

 

 

Setiap ada masalah itu pasti 

lebih kerasa, lebih kerasa 

kayak…. Ooo ini beneran 

ngerokok ini, ketika aku ada 

masalah, jadi lebih 

menenangkan, lebih kayak 

ada manfaatya, kalo lagi ada 

masalah (AU : W2 L75) 

 

tapi kalo misalkan aku ke 

coffee shop kayak sekedar 

buat temen aku aja, temen 

aku di tangan sambil aku 

ngobrol sama temen, kalo di 

kamar kan ngga, jarang 

ngerokok aku kalo sendirian 

(AU : W2 L79) 

kalo di lingkungan aku yang 

sekarang, aku ngerasa ya 

lebih banyak diterima, entah 

diterima atau dimaklumi 

keberadaannya (AU : W2 

L92) 

 

 

 

 

 

Kayak keluarga yang lain 

ngga ada yang tau kayak gitu 

cup, karena aku kalo 

ngerokok di rumah tuh kalo 

malam aja di ruang tamu 

(AU : W12 L103) 

Mama yang tau, tapi 

feelingku sih udah tau lah 

keluarga (AU : W2 L108) 
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itu dari kalangan yang alim atau nggak alim, 

mereka sih melihat aku, kalo menurut aku ya, 

mereka sih melihat aku kayaknya fine-fine aja. 

Entah karena mungkin aku bisa membawa diri 

mungkin ya, atau bisa memposisikan ketika 

misal mungkin aku sama yang alim lebih nggak 

terlalu nyebat karena mungkin sebagian orang 

kayak ada yang ngga suka sama asapnya atau 

lebih nanya dulu gitu lo, lebih ada manner 

kayak, ini aku ngerokok ya 

Perasaan kamu gimana tentang pandangan orang 

lain terhadap kamu? 

Fifty-fifty sih cup, maksudnya kayak contoh 

kakaknya adit aja ya, itu kan dia memberikan 

satu apa ketidaksukaan atau ketidaknyamanan 

karena melihat perempuan yang merokok, gitu 

kan, pokoknya penolakan lah, ya misal semua 

orang modelannya kayak kakaknya Adit, aku ya 

ngerasa kayak bawaannya pengen melawan cup, 

kesel aja kesel, bukan sedih ngga ngga, cuman 

kayak kesel, kalo sedih buat apa, kalo sedih 

biasanya kan untuk merubah, kalo kesel kan 

maksudnya aku egois kan tetap kekeuh untuk 

ngelakuin itu, dan ngasih ngasih, ngasih apa? 

Ngasih pandangan atau kayak malah jatuhnya 

aku ceramahin balik kan, tapi kalo misalkan 

kayak lingkungan yang kayak teteh, jeje atau 

apa perasaan aku kalo ditanya ya biasa aja 

dalam hal pandangan mereka ke aku. Walaupun 

mungkin delapan puluh persen pandangan 

mereka ke aku ya dari semuanya nih, dari apa? 

Daerah manapun dari kalangan manapun teman 

SMP, SMA gitu gitu, ya delapan puluh persen 

sudah memaklumi, dan sudah biasa aja, gitu. 

Ketika kita nongkrong bareng ngga ada masalah. 

Nah sisanya ini yang mungkin modelannya 

kayak orang-orang kayak kakaknya Adit atau 

orang-orang hijrah yang masih giniin aku 

Sejauh apa kamu mengenal dirimu? 

Kayaknya hampir Sembilan puluh delapan 

persen lah, karena aku percaya cup, aku percaya 

yang orang lain bilang walaupun kadang 

namanya manusia kan maksudnya apa, normal 

mereka sih melihat aku, kalo 

menurut aku ya, mereka sih 

melihat aku kayaknya fine-

fine aja (AU : W2 L116) 

 

 

 

 

 

 

 

kayak contoh kakaknya adit 

aja ya, itu kan dia 

memberikan satu apa 

ketidaksukaan atau 

ketidaknyamanan karena 

melihat perempuan yang 

merokok, gitu kan, 

pokoknya penolakan lah 

(AU : W2 L127) 

ya misal semua orang 

modelannya kayak kakaknya 

Adit, aku ya ngerasa kayak 

bawaannya pengen melawan 

cup, kesel aja (AU : W2 

L131) 

 

 

 

 

Daerah manapun dari 

kalangan manapun teman 

SMP, SMA gitu gitu, ya 

delapan puluh persen sudah 

memaklumi, dan sudah biasa 

aja, gitu. Ketika kita 

nongkrong bareng ngga ada 

masalah (AU : W2 L146) 

 

 

 

 

 



64 
 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

ya, human nature, kayak jiwa ini menolak ya 

aku tu ngga kayak gitu, padahal sebenarnya aku 

juga ngerti gitu lo kalo dilogika, ya memang aku 

kayak gitu, trus apalagi kalo orang tua bilang, 

orang tua kan dua puluh empat per tujuh, udah 

ngurusin aku bla bla bla, ya jadi aku hampir 

Sembilan pulun depalan Sembilan puluh 

Sembilan lah aku tau diri aku sendiri 

Bisa dideskripsikan? 

Deskripsi…. Rebel  

Dari aspek fisiknya? 

Aku ngerasa aku cantik tapi kayak dua puluh 

persen kadang-kadang aku ngerasa jelek. 

Pokoknya aku PD 

Kalo secara psikologis, apa yang kamu tau 

tentang dirimu? Semisal kemampuan atau 

ketidakmampuanmu 

Kemampuanku banyak. Salah satu contoh kalo 

di bidang akademis atau menghapal sesuatu ya, 

suatu pelajaran gitu, aku cepet, trus lebih cepet 

menerima hal-hal yang baru, trus jago nyanyi, 

nggak jago-jago juga, bisa. Kalo kata ucup 

masih suka miss. Mamah juga bilang kayak gitu 

kadang-kadang. Kadang aku sombong juga ya, 

aku merasa kemampuanku itu banyak cup, 

serius. Aku ngerasa sekompleks itu. Aku 

ngerasa kayak aku sebenarnya tipikal orang 

yang ngga bisa, mmm…. Kalo matermatika ya, 

kalo matematika itu semisal kamu sekarang  

tanya ke aku teori gitu, aku bisa jawab, tapi kalo 

kamu tanya soal ngga bisa, aku harus nulis dulu 

atau buka lagi, aku ingat itu lagi rumusnya, 

cuman kalo misalkan besok ada olimpiade nih 

seminggu lagi, trus aku harus baca buku itu 

ngehapal semuanya, aku yakin aku jamin aku 

bisa at least jawab itu lima puluh persen. Ngerti 

ngga sih maksudku? Banyak….. ngomong sama 

orang, speech contest gitu, debat, persetan kalah 

ngga papa, tapi aku suka. Ya itu ajalah, kalo 

kalo, apa? Kayak yang aku ngerasa menjadi 

suatu kekurangan ya kadang aku tu manipulatif. 

Ketidakmampuan? Ketidakmampuan untuk, 

kalo masih proses bolehlah ya disebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebel (AU : W2 L167) 

 

Aku ngerasa aku cantik tapi 

kayak dua puluh persen 

kadang-kadang aku ngerasa 

jelek (AU : W2 L169) 

 

 

Kemampuanku banyak. 

Salah satu contoh kalo di 

bidang akademis atau 

menghapal sesuatu ya, suatu 

pelajaran gitu, aku cepet, 

trus lebih cepet menerima 

hal-hal yang baru, trus jago 

nyanyi, nggak jago-jago 

juga, bisa (AU : W2 L175) 

Kadang aku sombong juga 

ya, aku merasa 

kemampuanku itu banyak 

(AU : W2 L181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kadang aku tu manipulatif ( 

AU : W2 L198) 

 

Ketidakmampuan untuk 
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ketidakmampuan. Ketidakmampuan untuk 

menahan diri sebenarnya, kayak sabar mungkin 

atau apa? Memanage emosi, mungkin karena 

basicly bipolar juga aku ngga ngerti sih, trus 

ketidakmampuan seperti aku nggak bisa main 

alat instrument kecuali piano. Ketidakmampuan 

untuk berhenti merokok, belum itu kayaknya, 

serius aku masih butuh 

Dalam aspek moral apa yang kamu ketahui 

tentang dirimu? 

Aku orangnya libertarian kali ya, apa feminis 

masuknya, ngga ngerti nih gua masuk golongan 

apa. Ngga tau, pokoknya aku ngerasa kalo, aku 

ngerasa kalo semua itu dipertimbangkan missal 

ada case apa tergantung casenya dulu, pasti aku 

akan pertimbangkan dari sisi apa? Moral, 

agama, bla bla bla bla, aku ngga amat religius 

banget, aku ngga amat sangat bermoral banget, 

aku ngga terlalu apa? Feminis banget, kadang 

juga kekanak-kanakan 

Dalam aspek sosial apa yang kamu ketahui 

tentang dirimu? 

Aku lumayan kooperatif, aku lumayan 

berkontribusi banyak seumur hidupku sampai 

sekarang buat society, buat keluarga, buat 

lingkungan, buat sekolah, tapi aku juga trouble 

maker. Salah satu alasan aku bisa dikatakan 

trouble maker di lingkungan sosial karena 

mungkin aku adalah orang yang terlalu banyak 

ngomong, mungkin itu sisi negatifnya. Jadi 

kayak misal aku banyak cerita gitu, itu 

sebenarnya aku secara ngga sadar ya, ngga 

bukan secara ngga sadar malah aku sadar 

dengan aku banyak cerita, resiko lainnya adalah 

aku bikin masalah baru. 

Bagi kamu apa prestasi paling berharga yang 

pernah kamu capai? 

Masih bisa hidup sampai sekarang cup, itu 

achievement banget buat aku. Ngga gampang 

cup buat aku ya. Ngga mudah buat aku 

ngejalanin hidup dengan latar belakang aku 

yang sedemikian rupa dan sekompeks itu. 

Belum lagi karena apa? Adanya stigma dan 

menahan diri sebenarnya, 

kayak sabar (AU : W2 L201) 

mungkin karena basicly 

bipolar (AU : W2 L204) 

aku nggak bisa main alat 

instrument kecuali piano 

(AU : W2 L205) 

Ketidakmampuan untuk 

berhenti merokok, belum itu 

kayaknya, serius aku masih 

butuh (AU : W2 L206) 

Aku orangnya libertarian 

kali ya, apa feminis 

masuknya, ngga ngerti nih 

gua masuk golongan apa 

(AU : W2 L211) 

aku ngga amat sangat 

bermoral banget, aku ngga 

terlalu apa? Feminis banget, 

kadang juga kekanak-

kanakan (AU : W2 L218) 

Aku lumayan kooperatif, aku 

lumayan berkontribusi 

banyak seumur hidupku 

sampai sekarang buat 

society, buat keluarga, buat 

lingkungan, buat sekolah, 

tapi aku juga trouble maker 

(AU : W2 L223) 

 

 

 

 

 

 

 

Masih bisa hidup sampai 

sekarang cup, itu 

achievement banget buat aku 

(AU : W2 L238) 

 

 

kayak stigma karena aku 
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kawan-kawan. Contoh kayak stigma karena aku 

anak adopsi, stigmanya illegal lah dan lain-lain, 

stigmanya… o berarti ibu angkatnya mandul 

misalnya misalnya. Emang kuat aku dengarnya 

sebagai anak angkat, belum tentu kan? 

Berarti pernah ada omongan kayak gitu? 

Sering cup, sering. Ada cup, ada banget. Dan itu 

di Bekasi, kecil besar aku di bekasi. Dewasa di 

sini. 

Berarti omongan-omongan macam itu bisa 

mempengaruhi hidup atau nggaknya kamu? 

Bisa cup. Aku memutuskan beberapa kali untuk, 

eh memutuskan, berpikir untuk bunuh diri itu 

kan berarti kan sangat apa? Sangat berpengaruh 

banget cup. Emang omongan ini, ih. Makanya 

aku selalu bilang kan, aku selalu tekenin ke 

teman-temanku baik buat diriku sendiri atau 

orang-orang ya aku selalu bilang apa yang aku 

keluarkan atau apapun yang kalian keluarkan tu 

akan kalian pertanggungjawabkan nanti dari 

mulutmu. Ya kan kamu punya sisi, ya kamu 

bilang kamu tu orangnya ofensif banget, ****. 

Mau to the point lah, aku ngga bisa to the 

pointnya plek gitu, nggak bisa. Aku lebih bisa 

apa? Aku lebih bisa menjaga perasaan orang 

yang mendengar pendapatku, karena aku 

ngerasa kalo bicara itu juga ada seninya. Ngga 

musti arogan juga, tapi ngga papa juga buat aku 

kalo ada orang yang arogan. Karena maksudnya 

ya, contoh kecilnya kan sudah aku alami sendiri 

gitu lo bahwa itu tu merusak juga gitu lo secara 

mental dan lain-lain. Kayak orang kan tidak bisa 

bertanggung jawab ketika orang tiba-tiba 

meninggal. Sekarang apa yang mau dipidana 

cup, atau putus cinta misalnya kan. Putus cinta 

juga kan maksudnya harus dengan baik-baik 

supaya bla bla blab la yak an. Semua itu harus 

dipikirin risknya, lagian ngomongin mental itu, 

aduh cup, kompleks banget, gitu sih menurut 

aku. Achievement banget. 

Kamu punya prestasi lain? 

Banyak cup, aku punya delapan puluh satu piala 

FYI, sampai mamahku tu semenghargai itu 

anak adopsi, stigmanya 

illegal lah dan lain-lain (AU 

: W2 L244) 

Emang kuat aku dengarnya 

sebagai anak angkat, belum 

tentu kan? (AU : W2 L247) 

 

 

 

 

Aku memutuskan beberapa 

kali untuk, eh memutuskan, 

berpikir untuk bunuh diri 

(AU : W2 L255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku lebih bisa menjaga 

perasaan orang yang 

mendengar pendapatku, 

karena aku ngerasa kalo 

bicara itu juga ada seninya 

(AU : W2 L268) 

 

orang kan tidak bisa 

bertanggung jawab ketika 

orang tiba-tiba meninggal. 

Sekarang apa yang mau 

dipidana? (AU : W2 L277) 

 

 

 

 

 

aku punya delapan puluh 

satu piala (AU : W2 L285) 
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mamahku, bikin… nyuruh tukang bikin apa sih, 

lemari kaca buat dipajang di ruang tamu dan itu 

tidak pernah ada yang memuji kecuali mama. 

Tiap-tiap lebaran kumpul keluarga mereka sibuk 

ngomongin anak mereka sendiri kayak, biasanya 

libur lebaran itu kan jatuhnya semesteran, per 

enam bulan yak an kayak, gimana anak kamu? 

Gini gini gini tanteku tu pada sibuk ngomongin, 

mama ngga pernah. Mama tu bukan tipikal 

orang yang apa? Suka kayak ibuku, suka 

menjelekkan aku depan orang,  atau depan 

keluarganya dan bukan tipikal orang yang selalu 

membanggakan anaknya depan orang. Entah itu 

konsep mama itu gimana ngga ngerti aku juga. 

Makanya dulu aku sering komplain cup, karena 

aku sebenarnya agak-agak haus sama pujian ya, 

gara-gara mamah tu kayak missal kalo kumpul 

keluarga aku ngerasa mamah tu, saya ngga 

pernah didefence ma, atau saya ngga pernah 

dibela, ngga pernah dibela kayak, anak kamu ini 

lo juga berprestasi, itu lo di ruang tamu, 

ngomongnya di ruang tamu lagi, yang jelas-jelas 

ada piala aku terpajang di pigura sama mama 

semua, ya ngapain kayak gitu gini gini gini, kalo 

mama masih lebih mikir apa? Kayak aspek 

agama, itu semua yang dilakukan tuh harus 

ikhlas tanpa harus kamu minta balasan atau 

tanpa syarat lah ibaratnya, minta timbal balik 

untuk dipuji atau apa. 

Di antara semua pencapaian yang disebutkan 

yang paling berharga? 

Ya hiduplah, itu lebih berharga kayaknya, 

pialaku itu ngga ada apa-apanya, piala itu kan 

kayak bagian dari progress, bagian dari hidup 

juga ngga sih. Dan the most, apa? Hal yang 

paling aku takutkan ya, divorce, perceraian. Hal 

yang paling aku banggakan ya aku ngerasa aku 

bisa hidup sampai sekarang aku bangga banget 

karena ngga gampang 

Pernah mengalami kegagalan dalam hidup? 

Sering lah, sering banget. Dan itu yang buat aku 

ngerasa aku selalu naik level ketika aku ngerasa 

gagal. Because I never give up 

 

tidak pernah ada yang 

memuji kecuali mama (AU : 

W2 L289) 

 

 

 

Mama tu bukan tipikal orang 

yang apa? Suka kayak ibuku, 

suka menjelekkan aku depan 

orang,  atau depan 

keluarganya dan bukan 

tipikal orang yang selalu 

membanggakan anaknya 

depan orang. Entah itu 

konsep mama itu gimana 

ngga ngerti aku juga (AU : 

W2 L295) 

Makanya dulu aku sering 

komplain cup, karena aku 

sebenarnya agak-agak haus 

sama pujian ya (AU : W2 

L301) 

mama masih lebih mikir 

apa? Kayak aspek agama, itu 

semua yang dilakukan tuh 

harus ikhlas tanpa harus 

kamu minta balasan atau 

tanpa syarat lah ibaratnya, 

minta timbal balik untuk 

dipuji atau apa (AU : W2 

L311) 

Ya hiduplah, itu lebih 

berharga kayaknya, pialaku 

itu ngga ada apa-apanya (AU 

: W2 L318) 

Hal yang paling aku 

banggakan ya aku ngerasa 

aku bisa hidup sampai 

sekarang aku bangga banget 

karena ngga gampang (AU : 

W2 L321) 
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Apa kegagalan yang paling terburuk dalam 

hidupmu? 

Salah satu kegagalan karena aku pernah gagal 

masuk satu Universitas Negeri yang aku pengen 

masuk banget itu UNDIP dulu, dibanding UGM 

aku lebih milih UNDIP karena banyak temenku. 

Karena aku sakit cup. Sudah masuk, sudah 

diterima tapi tiba-tiba dicancel gara-gara ada 

riwayat, jadi pas kita mau masuk sesi terakhir 

mau registrasi tinggal bayar, harus ada surat 

keterangan sehat. Dan itu surat keterangan sehat 

ngga bisa kita buat sendiri atau kita minta dari 

rumah sakit di rumah kita, Kita harus tes di 

RSND, di rumah sakit negeri diponegoro milik 

UNDIP. Ya aku gagal. 

Kenapa? 

Ngga tau ya cup, lagi-lagi pendidikan ya, lagi-

lagi aku ngerasa kayak aku, mmm…. Terikat 

sama omongan mama gitu lo kalo cewek itu 

ngga selamanya bisa jadi keset, cewek itu harus 

punya pendidikan yang tinggi, in case besok 

kamu cerai, kamu nggak melulu mengandalkan 

laki-laki. Kamu bisa kerja yang layak, layak itu 

kan luas banget kan, kamu juga punya bekal 

buat anak kamu, buat parenting dan kawan-

kawan, itu sih. Karena kan SMA kan waktu itu 

trus menuju ke kuliah, ya lumayan drop, bukan 

lumayan lagi itu drop banget rasanya. Dan 

merasa setiap liat story gitu apalagi dulu udah 

ada story dan baru-baru ada yang namanya 

snapgram, ada anak-anak yang pasang twibbon 

UNDIP, UGM misalnya. Harusnya gua di situ. 

Gimana perasaannya waktu itu? 

Ya hancur banget lah cup, hancur banget lah. 

***** Cuma gara-gara apa? Karena kesehatan 

lo, karena physicly. 

Apa yang kamu lakukan waktu itu? 

Di kamar aja sih nangis-nangis, banting-banting 

barang. Tapi aku nggak pernah lama juga sih 

cup, sedih yang berkepanjangan gitu 

Alhamdulillah ngga pernah. Cuman rasanya tu 

intens banget kerasa, kerasa sakitnya dan merasa 

kayak dibuang gitu, merasa kecewa, merasa 

 

Salah satu kegagalan karena 

aku pernah gagal masuk satu 

Universitas Negeri yang aku 

pengen masuk banget itu 

UNDIP dulu, dibanding 

UGM aku lebih milih 

UNDIP karena banyak 

temenku (AU : W2 L332) 

 

 

 

 

 

 

Ngga tau ya cup, lagi-lagi 

pendidikan ya, lagi-lagi aku 

ngerasa kayak aku, mmm…. 

Terikat sama omongan 

mama gitu lo kalo cewek itu 

ngga selamanya bisa jadi 

keset, cewek itu harus punya 

pendidikan yang tinggi, in 

case besok kamu cerai, kamu 

nggak melulu mengandalkan 

laki-laki (AU : W2 L346) 

Karena kan SMA kan waktu 

itu trus menuju ke kuliah, ya 

lumayan drop, bukan 

lumayan lagi itu drop banget 

rasanya (AU : W2 L355) 

 

Ya hancur banget lah cup, 

hancur banget (AU : W2 

L363) 

 

Di kamar aja sih nangis-

nangis, banting-banting 

barang. Tapi aku nggak 

pernah lama juga sih cup, 

sedih yang berkepanjangan 

gitu Alhamdulillah ngga 

pernah. Cuman rasanya tu 
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393 

394 
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gagal karena wah orang yang penyakitan ini 

kayaknya deserve untuk gagal. 

Siapa orang terdekat atau terpenting bagi kamu? 

Mamah. I would say my mom. The most 

important thing in my life. 

Kenapa? 

Dia amat sangat orang yang suportif sama 

anaknya. Role model banget. Temen aku 

berantem, temen aku curhat, temen aku becanda, 

temen aku ngadu, segala hal itu ada di satu 

orang itu, sisi setannya ibaratnya, sisi 

malaikatnya. Aku tu ngerasa ketika, maksudnya 

ketika aku bilang mama ya orang terpenting yak 

arena aku ngerasa ada cinta gitu lo. Aku selalu 

percaya cinta itu ada karena itu kerasa ketika 

kamu sama orang tua ngerti ngga sih? Tapi kalo 

misalkan aku sama suami gitu, itu menurut aku 

ngga unconditional tau, karena nggak 

seunconditional kita sam orang tua, iya ngga 

sih? Nah mungkin besok aku punya anak aku I 

will love my child soon unconditionally also, 

unconditionally tanpa syarat tu dengan semua 

cacat aku, dengan semua cacat mama. Dengan 

dia mungkin yang dulu suka banting barang, I 

don‟t have any reason, aku tetap cinta sama dia. 

I love her because apa ya we learn about our 

ups and downs, aku ngeliat juga kan ups and 

downsnya dia apa, perceraian dan lain-lain kita 

harus ngungsi dulu segala drama yang ada di 

hidup, dia juga tau ups and downs aku. Satu 

sama lain kan masih bisa menerima, masih bisa 

menangis bareng-bareng. 

Punya harapan atau rencana bagi diri kamu di 

masa yang akan datang? 

Ya aku pengen jadi kayak mamah dengan versi 

terbaik lagi walaupun mungkin itu bullshit ya. 

Bullshit itu bisa iya terjadi bisa nggak, gitu. Bisa 

ternyata sama kayak mamah, bisa di atasnya 

juga atau ternyata di bawahnya dikit. Yang jelas 

aku pengen kayak ma…. Maksudnya pengen 

jadi seperti mama dengan versi terbaik karena 

kan mama juga ada kekurangan yang mungkin 

aku ngga terima, mungkin aku akan upgrade itu 

intens banget kerasa, kerasa 

sakitnya dan merasa kayak 

dibuang gitu, merasa 

kecewa, merasa gagal karena 

wah orang yang penyakitan 

ini kayaknya deserve untuk 

gagal (AU : W2 L367) 

Mamah. I would say my 

mom. The most important 

thing in my life (AU : W2 

L376) 

Dia amat sangat orang yang 

suportif sama anaknya. Role 

model banget (AU : W2 

L379) 

Aku selalu percaya cinta itu 

ada karena itu kerasa ketika 

kamu sama orang tua (AU : 

W2 L386) 

Tapi kalo misalkan aku sama 

suami gitu, itu menurut aku 

ngga unconditional ( AU : 

W2 L388) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya aku pengen jadi kayak 

mamah dengan versi terbaik 

lagi (AU : W2 L407) 
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429 

lagi ke versi terbaru. Kayak iOS lah iphone. 

Because kalau manusia ya, berprogres itu there 

is no any limit, ngga ada limit. Mungkin kalo 

agama dulu sejarahnya yak an, dulu agama yang 

paling benar atau diridloi itu kan udah mentok 

Islam nih yang paling upgrade. Mungkin kalo 

iOS kalo manusia kan berprogres, ngga ada 

limitnya, salah satunya mungkin kayak aku akan 

berhenti merokok, itu sudah pasti banget, mau 

ngga mau harus ku lakuin. Terus, aku harus 

memberikan pendidikan yang terbaik buat 

anakku, aku harus suportif, mungkin ngeles-

ngelesin anakku juga kayak mamah, bukan 

mungkin harus aku rasa. 

 

 

 

 

 

 

salah satunya mungkin 

kayak aku akan berhenti 

merokok, itu sudah pasti 

banget, mau ngga mau harus 

ku lakuin (AU : W2 L423) 

 

  



71 
 

Tabel Reduksi Verbatim subjek II 
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Tanggal Wawancara : 15 November 2021 

Durasi : 41 menit 

Lokasi : Café Abah Kopi 

Waktu : 17:00 WIB 

Tujuan : Menggali data 

Wawancara ke : 1 

 

No baris Verbatim Reduksi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Jadi kamu itu sejak kapan sih ngerokok? 

Kelas satu belum, kelas dua SMA. Nyoba, 

nyoba, bukan karena pengen sih. Jadi waktu itu, 

Aku waktu SMA itu ngeband Jazz. Nah, 

obsesiku itu penyanyi-penyanyi kayak Doris 

Day, Amy Winehouse, cewek-cewek yang 

suaranya berat, serak, serak banget. Nah, aku 

dari dulu sekilah vokal itu, sekolah vocal untuk 

quire klasik, ngga bisa nyanyi kayak Doris Day, 

Amy Winehouse, ngga punya basic range vocal 

kayak gitu. Naa, terus aku sambat, sambat tu 

cerita sama drummerku, Aku pengen punya 

suara kayak gitu, trus drummerku ngomong, koe 

nek pengen nduwe suoro koyok ngono coba 

udud. Aku maksa, aku sebenarnya ngga suka 

ngerokok tu, dulu, ngga suka, tak paksa aku 

pengen serak aku pengen serak, motivasinya itu 

sih sebenarnya. 

Itu berhasil ngga? 

Berhasil loh, merubah timbre suaraku, beneran. 

Kalo aku ngga ngerokok kan suaraku masih 

semelengking itu. Ngga punya base alto. Kan 

aku ngga bisa nyanyi di alto tu dulu, sopran, 

tingi tinggi tinggi 

Berarti awalnya motivasi pengen sama dengan 

idola? 

He eh. Pengen punya timbre suara serak 

Itu mulai SMA kelas dua? 

 

kelas dua SMA. Nyoba, 

nyoba, bukan karena pengen 

sih (AL : W1 L2) 

obsesiku itu penyanyi-

penyanyi kayak Doris Day, 

Amy Winehouse, cewek-

cewek yang suaranya berat, 

serak, serak banget (AL : W1 

L5) 

 

Aku pengen punya suara 

kayak gitu, trus drummerku 

ngomong, koe nek pengen 

nduwe suoro koyok ngono 

coba udud (AL : W1 L12) 

Aku maksa, aku sebenarnya 

ngga suka ngerokok tu, dulu, 

ngga suka, tak paksa aku 

pengen serak aku pengen 

serak, motivasinya itu sih 

sebenarnya (AL : W1 L15) 

Berhasil loh, merubah timbre 

suaraku, beneran. Kalo aku 

ngga ngerokok kan suaraku 

masih semelengking itu. 

Ngga punya base alto (AL : 

W1 L20) 
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Kayaknya iya sih, aku mulai lomba festivalan tu 

kelas dua soalnya 

Sejak saat itu ngerokok terus tuh? 

Tak paksa lebih tepatnya, padahal tu kayak 

ngerokok waktu itu tuh masih Black Cappucino 

itu rokok pertamaku. Black Cappucino zaman 

dulu masih sebelas ribu lima ratus, inget banget 

aku. Isi enam belas kan itu, sebelas lima ratus di 

warung, di Indomaret ngga ada, adanya di 

warung. 

Tapi semenjak kelas dua SMA itu pernah ngga 

putus ngerokok? Apa sejak kelas dua SMA 

sampai sekarang 

Putus ngerokok kok, selesai festivalan band 

putus ngerokok, kelas tiga kan kita udah ngga 

bisa ikut lomba kan, fokus ujian nasional sampai 

masuk kuliah. Pas kuliah baru mulai ngerokok 

lagi. 

Kalo waktu kuliah kenapa mulai memutuskan 

ngerokok lagi? 

Pengen band-bandan. Pengen band-bandan, 

pengen balikin suara yang serak lagi, suara yang 

berat lagi. Nah aku mulai adiktif ngerokok, itu 

pas kuliah sebenarnya, SMA itu aku ngga 

pernah nyari dan merasa ngga butuh rokok 

karena formalitas pengen serak 

Berarti ngga ada ngaruhnya antara kamu 

ngerokok atau ngga? 

Ya, he eh, SMA. Kalo kuliah itu aku sempet jadi 

active consumer karena aku habis makan aja 

pengen ngerokok. Nah itu mulai addict itu di 

situ sih. Ya maksudnya di kos aja aku bela-

belain ngerokok gitu lo, padahal dulu ngga 

seneng aku, ngga menikmati ngerokok gitu, 

pertama buang-buang duit kan zaman SMA 

duitnya ngga banyak anak sekolah. Pas kuliah 

kan kita udah megang duit sendiri maksudnya, 

istilahnya lo, manage duit bulanan sendiri. 

Berarti lebih tepatnya kuliah sih ya, yang bener-

bener ngerokok itu? 

He eh. Aktif ngerokok, ngga ada orang, ngga 

ada temen pun ngerokok, ada temen makin 

ngerokok, ada temen ngobrol makin ngerokok, 

Pengen punya timbre suara 

serak (AL : W1 L27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putus ngerokok kok, selesai 

festivalan band putus 

ngerokok, kelas tiga kan kita 

udah ngga bisa ikut lomba 

kan, fokus ujian nasional 

sampai masuk kuliah. Pas 

kuliah baru mulai ngerokok 

lagi (AL : W1 L42) 

 

Nah aku mulai adiktif 

ngerokok, itu pas kuliah 

sebenarnya, SMA itu aku 

ngga pernah nyari dan 

merasa ngga butuh rokok 

karena formalitas pengen 

serak (AL : W1 L51) 

Kalo kuliah itu aku sempet 

jadi active consumer karena 

aku habis makan aja pengen 

ngerokok. Nah itu mulai 

addict itu di situ sih (AL : 

W1 L57) 

 

 

 

 

 

Aktif ngerokok, ngga ada 

orang, ngga ada temen pun 

ngerokok, ada temen makin 
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114 

sehari dua bungkus, apalagi nongkrong kan 

Setelah itu ada ngga sempat putus ngerokok 

lagi? 

Ada, Aku kuliah di UNY dua tahun aku 

berhenti, lama banget kan, 2017 masih 

ngerokok, 2018 2019 berhenti. Ngerokok lagi 

tahun 2019 akhir banget. Jadi 2017 akhir itu aku 

berhenti, tapi nek itu berhentinya alasan  

kesehatan. Karena capek banget kan kuliahnya, 

trus aku ngerasa kalo aku ngerokoknya masih 

kayak gitu, makananku konsumsiku kotor, 

dadaku sesak, dadaku sering sesak aku sering 

pusing, coba aku ngga ngerokok seminggu, 

enteng, dua minggu enteng, sebulan enteng, 

lanjut aja. 

Terus kok balik ngerokok lagi gimana itu? 

Balik ngerokok lagi karena aku mulai jadi social 

smoker. Social smoker itu yang ngerokok kalo 

ada orang yang ngerokok juga, kalo 

lingkungannya juga ngerokok. Jadi 2019 akhir 

itu kan persiapan TA. Mmmm…. Aku harus 

sering koordinasi sama anak-anak teater ISI, 

terus kayak, mmm… Aku ngerasa srawungku 

lebih enak kalo ngerokok sama mereka, 

akhirnya aku mulai ngerokok, terus aku enjoy 

lagi ngerokok, tapi sampai sekarang aku jadi 

social smoker. Aku di kamar, di kos ngga 

ngerokok walaupun ada rokok sebungkus dua 

bungkus atau lintingan ngga. Aku ngerokok 

karena nemenin kamu nek ini. Serius aku 

sekarang social smoker, tapi bisa habis banyak 

kalo ada temennya, dalam semalam dalam 

sehari. Aku sama pacarku ngerokok, karena 

pacarku juga ngerokok. Lebih ke social smoker 

sih kalo sekarang karena enjoy ngobrolnya, slow 

ngobrol sama orang tu lebih santai kalo 

ngerokok. Cuman kenapa akhirnya aku 

mbatasin banget nek selagi sendiri di kos atau 

cuman makan sendiri keluar, ngga ngerokok, 

maksudnya ngga mencari-cari rokok, itu karena 

kesehatan sih, udah tak batasin aja, aku kalo 

ngumpul aja sama orang ngerokoknya, 

membatasi juga sih. 

ngerokok, ada temen ngobrol 

makin ngerokok, sehari dua 

bungkus, apalagi nongkrong 

kan (AL : W1 L69) 

Aku kuliah di UNY dua 

tahun aku berhenti, lama 

banget kan, 2017 masih 

ngerokok, 2018 2019 

berhenti (AL : W1 L75) 

Ngerokok lagi tahun 2019 

akhir banget. Jadi 2017 akhir 

itu aku berhenti, tapi waktu 

nek itu berhentinya alasan  

kesehatan. Karena capek 

banget kan kuliahnya, trus 

aku ngerasa kalo aku 

ngerokoknya masih kayak 

gitu, makananku konsumsiku 

kotor, dadaku sesak, dadaku 

sering sesak aku sering 

pusing, coba aku ngga 

ngerokok seminggu, enteng, 

dua minggu enteng, sebulan 

enteng, lanjut aja (AL : W1 

L77) 

 

Balik ngerokok lagi karena 

aku mulai jadi social smoker. 

Social smoker itu yang 

ngerokok kalo ada orang 

yang ngerokok juga, kalo 

lingkungannya juga 

ngerokok (AL : W1 L88) 

 

Aku di kamar, di kos ngga 

ngerokok walaupun ada 

rokok sebungkus dua 

bungkus atau lintingan ngga. 

Aku ngerokok karena 

nemenin kamu nek ini. 

Serius aku sekarang social 

smoker, tapi bisa habis 

banyak kalo ada temennya, 
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Kamu di rumah ngerokok juga ngga sih? 

Di rumah ngga dong. Orang tua ngga tau. Dulu 

mamaku malah ngerokok sampai aku SMP 

Kalo misalnya tau gimana? 

Pasti dimarahin dong. Orang tuaku kan 

maksudnya aku masuk kuliah, eh UIN kayaknya 

ya, masuk UIN itu orang tuaku hijrah tipis-tipis 

lah. Soalnya kan mamaku itu dulu basicnya kan 

penyanyi, zaman kuliahnya, papahku juga 

gitaris, jadi emang mereka dari dunia astral, dari 

planet lain. 

Apa pandangan orang lain terhadap kamu ketika 

kamu merokok? 

Itu aku ngga tau sih cup, kebetulan Selama ini 

aku ketemu sama orang-orang yang ngga 

masalah dengan itu, kebetulan. Dan mungkin 

juga karena aku mencari lingkungannya yang, 

yang selalu ngga masalah dengan hal-hal kayak 

gitu. Mungkin karena lingkunganku sih 

Kalo di luar lingkunganmu kamu ngerasa ngga? 

Sempat atau gimana gitu melihat pandangan 

orang yang aneh ketika liat kamu merokok? 

Paling sama temen-temen UIN sih, temen 

angkatanku yang bukan gengku. Yang bukan 

geng anak-anak ikom kayak pertama-pertama, 

kemungkinan emang, ini orang di luar kampus 

ngga pake jilbab, ngerokok lagi di warung kopi 

sama senior-senior. Aku ngga tau kalo mereka 

berpikir kayak gitu, tapi aku punya feeling, 

mungkin mereka. Ya karena kamu tau sendiri 

aku di angkatanku ngga punya temen, aku 

maksudnya ngga srawung sama yang terlalu 

ukhti gitu lo. Maksudnya yang nerima aku, 

cewek-cewek siapa? tiwi, putri, biasa. Oh aku 

inget banget dulu. Ya kan kalo tiwi kan kalo 

apa-apa diceritain kan sama aku, dulu sempat 

ada omongan dari ******* tau ngga? *** 

sempat komen, itu ada anak angkatan kita kalo 

nongkrong di warung kopi ngga pake jilbab, 

ngerokok, siapa ya? Maksudnya siapanya itu 

mungkin nanya siapanya lebih ke aneh 

Gimana perasaanmu dengan pandangan seperti 

itu? 

dalam semalam dalam sehari 

(AL : W1 L98) 

 

Aku sama pacarku ngerokok, 

karena pacarku juga 

ngerokok. Lebih ke social 

smoker sih kalo sekarang 

karena enjoy ngobrolnya, 

slow ngobrol sama orang tu 

lebih santai kalo ngerokok 

(AL : W1 L104) 

Cuman kenapa akhirnya aku 

mbatasin banget nek selagi 

sendiri di kos atau cuman 

makan sendiri keluar, ngga 

ngerokok, maksudnya ngga 

mencari-cari rokok, itu 

karena kesehatan sih, udah 

tak batasin aja, aku kalo 

ngumpul aja sama orang 

ngerokoknya, membatasi 

juga sih (AL : W1 L108) 

 

Di rumah ngga dong. Orang 

tua ngga tau. Dulu mamaku 

malah ngerokok sampai aku 

SMP (AL : W1 L116) 

 

Pasti dimarahin dong. Orang 

tuaku kan maksudnya aku 

masuk kuliah, eh UIN 

kayaknya ya, masuk UIN itu 

orang tuaku hijrah tipis-tipis 

lah (AL : W1 L119) 

 

Itu aku ngga tau sih cup, 

kebetulan Selama ini aku 

ketemu sama orang-orang 

yang ngga masalah dengan 

itu, kebetulan. Dan mungkin 

juga karena aku mencari 

lingkungannya yang, yang 

selalu ngga masalah dengan 
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Ngga sih. Mungkin karena aku cuek kali ya, aku 

cuek sih dasarnya. Ya nggak papa, aku ngga 

masalah kok, nggak masalah dipandang kayak 

gitu. Menerima omongan-omongan kayak gitu 

ngga masalah. Soalnya aku merasa orang-orang 

itu tu ngga ada di circleku, jadi aku ngga 

masalah, kecuali kalo dia ada di circleku, dia 

nimbrung terus sama circleku baru mungkin aku 

meraasa ngga nyaman. Karena dia akan 

selamanya mandang aku kayak ihh kok 

ngerokok sih, cewek nggaak pake jilbab lagi 

keluar kampus, anak UIN lagi 

Kamu kenal dirimu ngga sih? Sejauh apa kamu 

mengenal dirimu? 

Kalo aku mengenal aku orang ngga suka 

dibatasin, orang yang ngga suka melakukan 

segala sesuatu itu terpaksa, terus aku ngga suka 

zona nyaman. Kalo menurutku aku di suatu 

lingkungan aku nyaman dengan lingkungan itu, 

tapi aku tau di situ aku ngga bakal ke mana-

mana, aku ngga bakal dapat achievement apa-

apa, aku nggak bakal bisa membuat sesuatu 

yang besar, ya aku tinggalin. Aku bukan orang 

yang keberatan dengan perpisahan. Kayak, aku 

di UIN tu sebenarnya nyaman sama orang-

orangnya, sama anak-anak ikom. Tapi aku rasa 

aku ngga akan ke mana-mana, aku kalo ngga 

membuat circle di luar, aku kalo ngga main di 

luar, aku ngga ngevent di luar, aku ngga ke 

mana-mana, aku ngga bisa membuat sesuatu. 

Dan aku ngga keberatan buat ninggalin hal-hal 

yang terlalu nyaman itu. Nek aku gitu sih. 

Kalo di UNY sendiri gimana? Itu bagimu zon 

nyaman apa bukan? 

Ngga. Kompetitif. Situasi belajar di…. 

Atmosfer belajarnya itu kompetitif. Nah, aku 

sebenarnya suka lingkungan yang kompetitif, 

sebenarnya. Tapi aku tetap make friends. 

Makanya aku milih jurusan yang kayak …. Oke 

di situ tu aku bisa bikin sesuatu….. oh ada 

example lagi cup soal zona nyaman. Aku di 

Godnite honey, aku nyaman, karena aku sama 

wenda sama rudi itu emang temenan dari dulu. 

hal-hal kayak gitu (AL : W1 

L128) 

 

Paling sama temen-temen 

UIN sih, temen angkatanku 

yang bukan gengku (AL : 

W1 L137) 

 

karena kamu tau sendiri aku 

di angkatanku ngga punya 

temen, aku maksudnya ngga 

srawung sama yang terlalu 

ukhti (AL :W1 L144) 

 

Mungkin karena aku cuek 

kali ya, aku cuek sih 

dasarnya. Ya nggak papa, 

aku ngga masalah kok, 

nggak masalah dipandang 

kayak gitu. Menerima 

omongan-omongan kayak 

gitu ngga masalah (AL : W1 

L158) 

 

aku orang ngga suka 

dibatasin, orang yang ngga 

suka melakukan segala 

sesuatu itu terpaksa, terus 

aku ngga suka zona nyaman 

(AL : W1 L172) 

 

Kalo menurutku aku di suatu 

lingkungan aku nyaman 

dengan lingkungan itu, tapi 

aku tau di situ aku ngga 

bakal ke mana-mana, aku 

ngga bakal dapat 

achievement apa-apa, aku 

nggak bakal bisa membuat 

sesuatu yang besar, ya aku 

tinggalin. Aku bukan orang 

yang keberatan dengan 

perpisahan (AL : W1 L175) 
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Aku nyaman sama mereka berteman, bermusik, 

tapi mereka ngga bisa diajak kompetisi, aku 

tinggalin. Karena kita ngga akan ke mana-mana 

kalo kita kayak gitu terus cara kerjanya. 

Sedangkan mereka ngga mau diajak jalan, 

mereka maunya duduk-duduk. Nek aku 

pengennya jalan terus lari. Padahal aku senang 

banget, maksudnya aku nyaman banget jadi 

temen mereka, jadi partner satu band. 

Kalo secara fisik apa yang kamu ketahui tentang 

dirimu? 

Aku lumayan good looking sih, itu daya jualku 

di bidangku, sebagai penyanyi, sebagai perias, 

atau sebagai marketing. Tapi … ngga sih … itu. 

Kalo secara moral, apa yang kamu ketahui 

tentang dirimu? 

Kalo tanggung jawab aku orang yang cukup 

tanggung jawab, tentang apa yang ku lakuin, apa 

yang ku kerjakan, termasuk melunasi tanggung 

jawabku kuliah sama orang tua. 

Kalo secara sosial, apa yang kamu ketahui 

tentang dirimu? 

Aku bukan orang yang kesulitan ketemu orang 

baru 

Kamu tau ngga kamu itu berbeda dengan orang 

lain? Apa kamu beda atau sama dengan orang 

lain? 

Mmm… kayaknya sama aja sih. Ya ada hal-hal 

yang mungkin menurutku beda tapi ada juga 

yang menurutku… yawes aku kayaknya sama 

aja kayak orang lain. Sama aja kayak 

kemampuan, aku ngga pinter-pinter banget, 

ngga keren-keren banget, ngerjain sesuatu ngga 

sangar-sangar banget. Apa ya yang bikin beda 

ya, aku ngerasa selalu sama sama orang lain. 

Dulu aku memaksa untuk jadi beda, aku tuh 

harus beda secara pelan-pelan, secara gaya 

ngomong atau aku harus punya ciri khas, tapi 

lama-lama aku kayak sadar sih, mmm….. ya 

piye ya jelasinnya. Aku tuh harus sama kayak 

orang lain, harus civilize lah, nggak boleh sok 

side stream, nggak boleh sok paling beda lah. 

Ooo mungkin orang ada yang pernah, temenku, 

 

Kompetitif. Situasi belajar 

di…. Atmosfer belajarnya itu 

kompetitif. Nah, aku 

sebenarnya suka lingkungan 

yang kompetitif, sebenarnya. 

Tapi aku tetap make friends. 

Makanya aku milih jurusan 

yang kayak …. Oke di situ tu 

aku bisa bikin sesuatu (AL : 

W1 L192) 

Aku di Godnite honey, aku 

nyaman, karena aku sama 

wenda sama rudi itu emang 

temenan dari dulu. Aku 

nyaman sama mereka 

berteman, bermusik, tapi 

mereka ngga bisa diajak 

kompetisi, aku tinggalin (AL 

: W1 L198) 

 

Aku lumayan good looking 

sih, itu daya jualku di 

bidangku, sebagai penyanyi, 

sebagai perias, atau sebagai 

marketing (AL : W1 L212) 

 

aku orang yang cukup 

tanggung jawab, tentang apa 

yang ku lakuin, apa yang ku 

kerjakan, termasuk melunasi 

tanggung jawabku kuliah 

sama orang tua (AL : W1 

L217) 

 

Aku bukan orang yang 

kesulitan ketemu orang baru 

(AL : W1 L223) 

 

kayaknya sama aja sih. Ya 

ada hal-hal yang mungkin 

menurutku beda tapi ada 

juga yang menurutku… 
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temen sejurusan bilang gini kamu tu beruntung 

ya kamu tu kuliah make up, trus kamu juga bisa 

nyanyi, kamu juga bisa nulis lagu, kamu pinter 

banget desain. Paling di situ sih aku ngerasa, oh 

iya. Aku menguasai hal-hal ini yang orang lain 

ngga kuasai, paling itu doang sih. Trus kalo 

secara perilaku kita punya hitam dan putih 

masing-masing deh. 

Apa prestasi paling berharga yang pernah kamu 

capai? 

Aku pernah sepanggung sama efek rumah kaca, 

stars and rabbit waktu di goodnite honey. Trus 

kalo prestasi yang lain kalo di make up, aku 

ngisi talkshow, aku udah pernah ngisi talkshow 

padahal aku belum lulus, maksudnya aku belum 

punya titel, tapi aku udah ngisi talkshow di 

amplaz. Maksudnya aku merasa aku tu belum 

terlalu bagus, karyaku belum terlalu keren, aku 

belum siapa-siapa belum sebesar itu tapi aku 

sudah pernah dapat kesempatan untuk 

melakukan hal-hal yang kayaknya menurutku 

kompetensiku kurang gitu lo, jadi menurutku itu 

lumayan berharga. Yang paling berharga yang 

sepanggung dengan efek rumah kaca. 

Kenapa itu kamu anggap paling berharga? 

Karena aku ngefans banget sama Kholil, aku 

emang admire dia banget dari zaman hujan 

bulan desember, zaman 2000an masih di MTV 

ampuh, video klipnya masih hitam putih. 

Apa kamu pernah mengalami kegagalan dalam 

hidup? 

Kayaknya lebih sering gagal sih, daripada 

berhasilnya, aku ngerasanya ya. Ada hal-hal 

yang menurutku fail, kayak goodnite honey, aku 

gagal sih, aku gagal mempertahankan apa yang 

tak bangun. Aku ngga mau menyalahkan 

personilnya yang lain karena walaupun pacarku 

sering bilang kamu ngga bisa ngelanjutin 

goodnite honey kalo personilmu masih kayak 

gitu, tapi waktu itu aku masih kekeuh, trus, trus 

aja manggung, panggung digasak walaupun aku 

tau temen-temenku itu ngga bisa diajak, aku 

merasa gagal mempertahankan. 

yawes aku kayaknya sama 

aja kayak orang lain (AL : 

W1 L228) 

 

Dulu aku memaksa untuk 

jadi beda, aku tuh harus beda 

secara pelan-pelan, secara 

gaya ngomong atau aku 

harus punya ciri khas, tapi 

lama-lama aku kayak sadar 

sih, mmm…..……. Aku tuh 

harus sama kayak orang lain, 

harus civilize lah, nggak 

boleh sok side stream, nggak 

boleh sok paling beda lah 

(AL : W1 L236) 

 

temen sejurusan bilang gini 

kamu tu beruntung ya kamu 

tu kuliah make up, trus kamu 

juga bisa nyanyi, kamu juga 

bisa nulis lagu, kamu pinter 

banget desain. Paling di situ 

sih aku ngerasa, oh iya. Aku 

menguasai hal-hal ini yang 

orang lain ngga kuasai, 

paling itu doang sih (AL : 

W1 L244) 

 

Aku pernah sepanggung 

sama efek rumah kaca, stars 

and rabbit waktu di goodnite 

honey. Trus kalo prestasi 

yang lain kalo di make up, 

aku ngisi talkshow (AL : W1 

L254) 

 

Yang paling berharga yang 

sepanggung dengan efek 

rumah kaca (AL : W1 L266) 

 

Karena aku ngefans banget 

sama Kholil (AL : W1 L269) 
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Berarti kamu di goodnite honey itu leader? 

Ngga leader, sebenarnya yang ngebentuk tu 

Rudi, tapi di sana aku merasa aku hidup dari 

nulis lagu, ternyata banyak yang suka, ternyata 

lagunya rame banget, ternyata kita bisa 

ngumpulin sampai sepuluh ribu subscribers, kita 

bisa ngumpulin  dua ratus ribu views, itu aku 

merasa sesuatu yang harus diperjuangkan gitu 

lo. Ternyata memang partner-partnerku 

mungkin ngga punya misi dan visi serupa gitu. 

Aku ngerasa gagal. Di UIN aku ngerasa gagal, 

gagal menuntaskan kuliah sih tepatnya. 

Walaupun sebenarnya gagalnya tu tak 

rencanakan, maksudnya aku emang pengen 

keluar. Tapi aku merasa gagal karena tidak bisa 

menyelesaikan apa yang aku mulai. 

Yang goodnite honey itu yang kamu merasa 

paling gagal? 

Iya 

Gimana perasaanmu itu? 

Aku sempat ngga mau bermusik lagi, aku 

terakhir manggung awal kuliah di UNY tahun 

2017 sama stars and rabbits di amplaz, itu 

terakhir manggung, habis itu setelah kita nerima 

fee terakhir, trus kita emang ada obrolan untuk 

ngeluarin mini album, kita udah tujuh lagu. Dua 

lagu di spotify, setelah itu anak-anak tu 

menghilang, dihubungin tuh ngga pernah ada 

respon positif, trus ya ilang aja. Padahal aku tau 

mereka udah ngga ada yang sibuk kuliah. 

Wenda udah selesai teori, Rudi udah selesai 

teori, trus basisku yang anak ISI juga ngga 

sibuk-sibuk amat gitu lo. 

Siapa sih orang yang terpenting atau terdekat 

bagi kamu? 

Yang paling berpengaruh, kalo sekarang 

pacarku sih. Pacarku tu soalnya bisa dibilang up 

and downku lah. Dari aku di UIN, dari aku di 

goodnite honey, dari aku masuk UNY capek-

capekku, maksudku dia yang kayak aku lagi 

insecure aku ngerasa ngga bisa apa-apa terus dia 

bilang, kamu tu bisa nyanyi, kamu tu bisa nulis 

lagu, kamu tu bisa ini bisa itu, maksudnya 

 

Kayaknya lebih sering gagal 

sih, daripada berhasilnya, 

aku ngerasanya ya (AL : W1 

L275) 

 

kayak goodnite honey, aku 

gagal sih, aku gagal 

mempertahankan apa yang 

tak bangun (AL : W1 L277) 

 

itu aku merasa sesuatu yang 

harus diperjuangkan (AL W1 

L293) 

 

Ternyata memang partner-

partnerku mungkin ngga 

punya misi dan visi serupa 

gitu. Aku ngerasa gagal (AL 

: W1 L295) 

Aku sempat ngga mau 

bermusik lagi (AL : W1 

L307) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang paling berpengaruh, 

kalo sekarang pacarku sih. 

Pacarku tu soalnya bisa 

dibilang up and downku lah 

(AL : W1 L322) 

 

maksudku dia yang kayak 

aku lagi insecure aku 



79 
 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

cuman dia sih, kan aku orangnya jarang cerita 

ke orang lain, tipe yang jarang curhat gitu lo 

Kenapa dia jadi orang yang paling berpengaruh? 

Kalo aku, track recodku ya, punya hubungan 

special sama orang dia yang paling bisa nerima 

aku, yang keras kepala, seenaknya sendiri, 

dominan banget, paling ngalah, dia tu paling 

ngalah pokoknya. 

Kamu punya rencana atau harapan ngga bagi 

diri kamu di masa yang akan datang? 

Ya kalo secara pekerjaan sih, bangun usaha, 

kalo musik, aku lagi bikin project musik kan, 

video itu, udah syuting juga…. Mungkin kalo 

aku setelah ini, aku pengen fokus di project 

musikku sama di make up 

Untuk ngerokok sendiri ada keinginan untuk 

berhenti atau gimana? 

Nek, kalo keinginan untuk berhenti pasti 

alasannya kesehatan sih cup. Ngga mungkin 

karena alasan diliat orang lain, kayak cewek 

nakal lah, diliat orang lain aneh. Pasti alasan 

kalaupun ada alasan untuk berhenti alasan 

kesehatan. 

ngerasa ngga bisa apa-apa 

terus dia bilang, kamu tu bisa 

nyanyi, kamu tu bisa nulis 

lagu, kamu tu bisa ini bisa 

itu, maksudnya cuman dia 

sih, kan aku orangnya jarang 

cerita ke orang lain, tipe 

yang jarang curhat gitu lo 

(AL : W1 L326) 

 

track recodku ya, punya 

hubungan special sama 

orang dia yang paling bisa 

nerima aku, yang keras 

kepala, seenaknya sendiri, 

dominan banget, paling 

ngalah, dia tu paling ngalah 

pokoknya (AL : W1 L333) 

 

kalo secara pekerjaan sih, 

bangun usaha, kalo musik, 

aku lagi bikin project musik 

kan, video itu, udah syuting 

juga…. Mungkin kalo aku 

setelah ini, aku pengen fokus 

di project musikku sama di 

make up (AL : W1 L340) 

 

kalo keinginan untuk 

berhenti pasti alasannya 

kesehatan sih cup. Ngga 

mungkin karena alasan diliat 

orang lain, kayak cewek 

nakal lah, diliat orang lain 

aneh. Pasti alasan kalaupun 

ada alasan untuk berhenti 

alasan kesehatan (AL : W1 

L347) 
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Kategorisasi untuk Perilaku Merokok 

Awal mula dan motivasi merokok Merokok secara aktif Respon lingkungan (saat mengetahui subjek 
merokok) 

SMA kelas dua (AU : W1 L2) 

SMA kelas dua (AU : W2 L4) 

kelas dua SMA. Nyoba, nyoba, bukan karena 

pengen sih (AL : W1 L2) 

 

Mulai nakal banget (AU : W1 L8) 

 

temenku ngerokok cewek namanya TL (AU : 

W2 L9) 

 

ngga ada yang menjerumuskan atau nyuruh-

nyuruh untuk merokok (AU : W2 L11) 

 

ngga ada di benakku pengen ngerokok (AU : 

W1 L22) 

 

awal mulanya itu aku pengen nakal gara-gara 

taekwondo (AU : W1 L24) 

 

taekwondo ini di circleku itu ada yang 

namanya TL (AU : W1 L25) 

TL ini satu cewek ternakal di kotaku lah, di 

Brebes (AU : W1 L26) 

 

Aku pengen punya suara kayak gitu, trus 

drummerku ngomong, koe nek pengen nduwe 

mulai-mulai aktif itu pas mau kuliah (AU : 

W1 L54) 

 

karena kan sebagian besar waktu kan masih 

di rumah dan masih ngumpet-ngumpet juga 

(AU : W1 L55) 

 

trus pas udah duduk di bangku kuliah 

semester satu atau dua gitu, ya aku ngerokok 

terus sampai sekarang, ngga pernah putus 

(AU : W2 L36) 

 

Nah aku mulai adiktif ngerokok, itu pas 

kuliah sebenarnya, SMA itu aku ngga pernah 

nyari dan merasa ngga butuh rokok karena 

formalitas pengen serak (AL : W1 L51) 

 

Kalo kuliah itu aku sempet jadi active 

consumer karena aku habis makan aja pengen 

ngerokok. Nah itu mulai addict itu di situ sih 

(AL : W1 L57) 

 

Aktif ngerokok, ngga ada orang, ngga ada 

temen pun ngerokok, ada temen makin 

ngerokok, ada temen ngobrol makin 

ngerokok, sehari dua bungkus, apalagi 

nongkrong kan (AL : W1 L69) 

Awal tau ngerokok tuh, responnya masih 

negatif banget (AU : W1 L103) 

 

jadi mama juga ngga terlalu apa, insecure apa 

takut-takut banget, kecuali aku narkoba atau 

apa gitu kan (AU : W1 L112) 

 

kayak kemaren teman-teman buleku yang di 

Letra kan kaget. Kamu ngerokok gitu, 

perempuan (AU : W1 L176) 

 

kayak contoh kakaknya adit aja ya, itu kan 

dia memberikan satu apa ketidaksukaan atau 

ketidaknyamanan karena melihat perempuan 

yang merokok, gitu kan, pokoknya penolakan 

lah (AU : W2 L127) 

 

Daerah manapun dari kalangan manapun 

teman SMP, SMA gitu gitu, ya delapan puluh 

persen sudah memaklumi, dan sudah biasa 

aja, gitu. Ketika kita nongkrong bareng ngga 

ada masalah (AU : W2 L146) 

 

Di rumah ngga dong. Orang tua ngga tau. 



81 
 

suoro koyok ngono coba udud (AL : W1 

L12) 

 

Aku maksa, aku sebenarnya ngga suka 

ngerokok tu, dulu, ngga suka, tak paksa aku 

pengen serak aku pengen serak, motivasinya 

itu sih sebenarnya (AL : W1 L15) 

 

Berhasil loh, merubah timbre suaraku, 

beneran. Kalo aku ngga ngerokok kan 

suaraku masih semelengking itu. Ngga punya 

base alto (AL : W1 L20) 

 

Pengen punya timbre suara serak (AL : W1 

L27) 

 

kayaknya emang pengen kontroversi aku tu, 

soalnya kan dari cerita temen-temenku di 

taekwondo itu TL emang terkenal nakal di 

Brebes (AU : W2 L46) 

 

cewek tuh ternyata banyak yang ngerokok 

(AU : W1 L71) 

 

yaudahlah biar equal (AU : W1 L72) 

 

gengsi aja gitu kita lagi nongkrong cewek-

cewek ngerokok, trus gua ngga ngerokok 

gitu, kayak cupu banget rasanya (AU : W1 

L74) 
 

 

Balik ngerokok lagi karena aku mulai jadi 

social smoker. Social smoker itu yang 

ngerokok kalo ada orang yang ngerokok 

juga, kalo lingkungannya juga ngerokok (AL 

: W1 L88) 

 

Aku di kamar, di kos ngga ngerokok 

walaupun ada rokok sebungkus dua bungkus 

atau lintingan ngga. Aku ngerokok karena 

nemenin kamu nek ini. Serius aku sekarang 

social smoker, tapi bisa habis banyak kalo 

ada temennya, dalam semalam dalam sehari 

(AL : W1 L98) 

 

Aku sama pacarku ngerokok, karena pacarku 

juga ngerokok. Lebih ke social smoker sih 

kalo sekarang karena enjoy ngobrolnya, slow 

ngobrol sama orang tu lebih santai kalo 

ngerokok (AL : W1 L104) 

 

karena emang butuh aja, aku ngerasa jadi 

suatu kebutuhan (AU : W1 L92) 

 

Tapi kalo di kosan atau di rumah gitu lagi 

gaada temen aku tu ngga pernah ngerokok 

tau, bukan ngga pernah, kayak cuman 

sebatang, sebungkus tuh bisa awet sampai 

tiga hari empat hari (AU : W1 L93) 

Dulu mamaku malah ngerokok sampai aku 

SMP (AL : W1 L116) 

 

Pasti dimarahin dong. Orang tuaku kan 

maksudnya aku masuk kuliah, eh UIN 

kayaknya ya, masuk UIN itu orang tuaku 

hijrah tipis-tipis lah (AL : W1 L119) 

 

Itu aku ngga tau sih cup, kebetulan Selama 

ini aku ketemu sama orang-orang yang ngga 

masalah dengan itu, kebetulan. Dan mungkin 

juga karena aku mencari lingkungannya 

yang, yang selalu ngga masalah dengan hal-

hal kayak gitu (AL : W1 L128) 
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Aku ngerasa aku cantik tapi 

kayak dua puluh persen kadang-

kadang aku ngerasa jelek (AU : 

W2 L169) 

 

Aku lumayan good looking sih, 

itu daya jualku di bidangku, 

sebagai penyanyi, sebagai perias, 

atau sebagai marketing (AL : W1 

L212) 

 

Ngerokok lagi tahun 2019 akhir 

banget. Jadi 2017 akhir itu aku 

berhenti, tapi nek itu berhentinya 

alasan  kesehatan. Karena capek 

banget kan kuliahnya, trus aku 

ngerasa kalo aku ngerokoknya 

masih kayak gitu, makananku 

konsumsiku kotor, dadaku sesak, 

dadaku sering sesak aku sering 

pusing, coba aku ngga ngerokok 

seminggu, enteng, dua minggu 

enteng, sebulan enteng, lanjut aja 

(AL : W1 L77) 

 

Cuman kenapa akhirnya aku 

mbatasin banget nek selagi 

sendiri di kos atau cuman makan 

beban something, yang aku anak 

angkat dan lain-lain (AU : W1 

L15) 

 

jadi stress sendiri gara-gara itu 

(AU : W1 L18) 

 

kadang itu kena juga di mental 

aku gitu, jadi tiap hari mikirin itu 

(AU : W1 L146) 

 

aku tuh orangnya perasa banget 

sih, dan intuisiku cukup kuat (AU 

: W1 L194) 

 

bener-bener ga bisa seratus 

persen pake logika gitu lo, malah 

kebanyakan persentasenya itu 

lebih pake humanity atau 

perasaan, sisanya tuh baru logika 

(AU : W1 L197) 

 

Makanya tuh susah banget ketika 

aku lagi dihadapin sama masalah 

susah banget tenangnya (AU : 

W1 L200) 

Keluarga, sampai sekarang nolak 

banget. Cuman aku tipikal yang 

bodoamat (AU : W1 L117) 

 

tau tempat juga lah, ngga bisa lah 

ngerokok tiba-tiba di Brebes di 

jalan gitu, di motor mau ke pasar 

atau mau ke Indomaret gitu 

ngerokok kan diliatin orang (AU 

: W1 L164) 

 

Aku orangnya rebel (AU : W1 

L188) 

 

kalo ngomong itu ngga pake filter 

gitu (AU : W1 L190) 

 

Tapi kalo misalkan dari luar rebel 

itu ya gua ngga pernah mau tau 

gua pake baju apa, selagi aku 

emang pengen, ngga urusan (AU 

: W1 L191) 

 

Aku mau jadi orang tua yang 

lebih terbuka. Aku mau jadi 

orang tua yang sukses tapi tidak 

konservatif (AU : W1 L212) 

yaudahlah biar equal (AU : W1 

L72) 

 

akhirnya aku belajar cup, sampai 

sekarang tuh  aku jadi…. Oke 

gua ngga papa nih ngerokok kan 

ya tapi at least ngga di depan dia 

(AU : W1 L241) 

 

Aku baru ngerti, ternyata jadi diri 

sendiri itu, oke lah jadi diri 

sendiri, gua ngerokok gini gini 

gini, tapi lu juga harus mikirin 

perasaan orang lain (AU : W1 

L252) 

 

kalo memang lo mau 

diperlakukan baik sama orang 

lain, ya lu harus tau apa yang 

orang lain pengen (AU : W1 

L255) 

 

kayaknya emang pengen 

kontroversi aku tu, soalnya kan 

dari cerita temen-temenku di 

taekwondo itu TL emang terkenal 



83 
 

sendiri keluar, ngga ngerokok, 

maksudnya ngga mencari-cari 

rokok, itu karena kesehatan sih, 

udah tak batasin aja, aku kalo 

ngumpul aja sama orang 

ngerokoknya, membatasi juga sih 

(AL : W1 L108) 

 

kalo keinginan untuk berhenti 

pasti alasannya kesehatan sih 

cup. Ngga mungkin karena alasan 

diliat orang lain, kayak cewek 

nakal lah, diliat orang lain aneh. 

Pasti alasan kalaupun ada alasan 

untuk berhenti alasan kesehatan 

(AL : W1 L347) 

 

Harusnya kan orang enak, tenang, 

trus pake logika, and then 

masalah selesai, dapat problem 

solving, aku tuh nggak, aku tuh 

meratapi dulu nangis, trus mikir, 

merasa sakit dulu, bener-bener let 

it hurt dulu, yaudah lah sakit 

dulu, let it pain dulu, baru nemu 

nih, gua harus kayak gini (AU : 

W1 L203) 

 

Kemampuanku banyak. Salah 

satu contoh kalo di bidang 

akademis atau menghapal sesuatu 

ya, suatu pelajaran gitu, aku 

cepet, trus lebih cepet menerima 

hal-hal yang baru, trus jago 

nyanyi, nggak jago-jago juga, 

bisa (AU : W2 L175) 

 

Ketidakmampuan untuk menahan 

diri sebenarnya, kayak sabar (AU 

: W2 L201) 

 

mungkin karena basicly bipolar 

(AU : W2 L204) 

 

aku nggak bisa main alat 

instrument kecuali piano (AU : 

W2 L205) 

Aku baru ngerti, ternyata jadi diri 

sendiri itu, oke lah jadi diri 

sendiri, gua ngerokok gini gini 

gini, tapi lu juga harus mikirin 

perasaan orang lain (AU : W1 

L252) 

 

kalo memang lo mau 

diperlakukan baik sama orang 

lain, ya lu harus tau apa yang 

orang lain pengen (AU : W1 

L255) 

 

Kalo aku sih sekarang mikirnya 

gini, selagi memang itu bagus ya, 

kenapa ngga aku turutin dulu 

(AU : W1 L260) 

 

ya misal semua orang 

modelannya kayak kakaknya 

Adit, aku ya ngerasa kayak 

bawaannya pengen melawan cup, 

kesel aja (AU : W2 L131) 

 

Aku orangnya libertarian kali ya, 

apa feminis masuknya, ngga 

ngerti nih gua masuk golongan 

apa (AU : W2 L211) 

aku ngga amat sangat bermoral 

banget, aku ngga terlalu apa? 

nakal di Brebes (AU : W2 L46) 
 

kadang aku tu manipulatif ( AU : 

W2 L198) 

 

Aku lumayan kooperatif, aku 

lumayan berkontribusi banyak 

seumur hidupku sampai sekarang 

buat society, buat keluarga, buat 

lingkungan, buat sekolah, tapi 

aku juga trouble maker (AU : W2 

L223) 

 

Aku lebih bisa menjaga perasaan 

orang yang mendengar 

pendapatku, karena aku ngerasa 

kalo bicara itu juga ada seninya 

(AU : W2 L268) 
 

Balik ngerokok lagi karena aku 

mulai jadi social smoker. Social 

smoker itu yang ngerokok kalo 

ada orang yang ngerokok juga, 

kalo lingkungannya juga 

ngerokok (AL : W1 L88) 

 

Itu aku ngga tau sih cup, 

kebetulan Selama ini aku ketemu 

sama orang-orang yang ngga 

masalah dengan itu, kebetulan. 

Dan mungkin juga karena aku 
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Kompetitif. Situasi belajar di…. 

Atmosfer belajarnya itu 

kompetitif. Nah, aku sebenarnya 

suka lingkungan yang kompetitif, 

sebenarnya. Tapi aku tetap make 

friends. Makanya aku milih 

jurusan yang kayak …. Oke di 

situ tu aku bisa bikin sesuatu (AL 

: W1 L192) 

 

temen sejurusan bilang gini kamu 

tu beruntung ya kamu tu kuliah 

make up, trus kamu juga bisa 

nyanyi, kamu juga bisa nulis 

lagu, kamu pinter banget desain. 

Paling di situ sih aku ngerasa, oh 

iya. Aku menguasai hal-hal ini 

yang orang lain ngga kuasai, 

paling itu doang sih (AL : W1 

L244) 

Feminis banget, kadang juga 

kekanak-kanakan (AU : W2 

L218) 

 

Ngga tau ya cup, lagi-lagi 

pendidikan ya, lagi-lagi aku 

ngerasa kayak aku, mmm…. 

Terikat sama omongan mama 

gitu lo kalo cewek itu ngga 

selamanya bisa jadi keset, cewek 

itu harus punya pendidikan yang 

tinggi, in case besok kamu cerai, 

kamu nggak melulu 

mengandalkan laki-laki (AU : 

W2 L346) 

 

aku orang ngga suka dibatasin, 

orang yang ngga suka melakukan 

segala sesuatu itu terpaksa, terus 

aku ngga suka zona nyaman (AL 

: W1 L172) 

 

Kalo menurutku aku di suatu 

lingkungan aku nyaman dengan 

lingkungan itu, tapi aku tau di 

situ aku ngga bakal ke mana-

mana, aku ngga bakal dapat 

achievement apa-apa, aku nggak 

bakal bisa membuat sesuatu yang 

besar, ya aku tinggalin. Aku 

bukan orang yang keberatan 

mencari lingkungannya yang, 

yang selalu ngga masalah dengan 

hal-hal kayak gitu (AL : W1 

L128) 

 

Mungkin karena aku cuek kali ya, 

aku cuek sih dasarnya. Ya nggak 

papa, aku ngga masalah kok, 

nggak masalah dipandang kayak 

gitu. Menerima omongan-

omongan kayak gitu ngga 

masalah (AL : W1 L158) 

 
 

Aku bukan orang yang kesulitan 

ketemu orang baru (AL : W1 

L223) 
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dengan perpisahan (AL : W1 

L175) 

 

aku orang yang cukup tanggung 

jawab, tentang apa yang ku 

lakuin, apa yang ku kerjakan, 

termasuk melunasi tanggung 

jawabku kuliah sama orang tua 

(AL : W1 L217) 

 

Dulu aku memaksa untuk jadi 

beda, aku tuh harus beda secara 

pelan-pelan, secara gaya 

ngomong atau aku harus punya 

ciri khas, tapi lama-lama aku 

kayak sadar sih, mmm…..……. 

Aku tuh harus sama kayak orang 

lain, harus civilize lah, nggak 

boleh sok side stream, nggak 

boleh sok paling beda lah (AL : 

W1 L236) 
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