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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Merokok merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan, 

karena sudah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional. Di 

Indonesia permasalahan rokok menjadi semakin menarik ketika ada fatwa 

haram rokok, MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa haram 

rokok dengan alasan perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan 

diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri 

secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Al Quran. 

(www.vivanews.com) 

  Masalah merokok menjadi sulit, karena berkaitan dengan banyak 

faktor yang saling memicu, sehingga seolah-olah sudah menjadi lingkaran 

setan. Ditinjau dari segi kesehatan merokok harus dihentikan karena 

menyebabkan kanker dan penyumbatan pembuluh darah yang 

mengakibatkan kematian, oleh karena itu merokok harus dihentikan 

sebagai usaha pencegahan sedini mungkin. Dari segi pemerintahan, 

pemerintah memperoleh pajak pemasukan rokok yang tidak sedikit 

jumlahnya, dan mampu banyak menyerap tenaga kerja. Jika pabrik rokok 

ditutup harus mencarikan pemasukan dana dari sumber lain dan 

mengalihkan para pekerja pabrik rokok yang tidak sedikit jumlahnya.  

Pada pihak perokok sendiri, perokok merasakan nikmatnya begitu 

nyata, sampai dirasa memberikan rasa kesegaran dan kepuasan tersendiri 



2 
 

sehingga setiap harinya harus menyisihkan uang untuk membeli rokok. 

Secara psikologis merokok sering dianggap sebagai salah satu cara untuk 

menumbuhkan afeksi positif, menimbulkan efek relaksasi, menghilangkan 

kecemasan, menimbulkan ketergantungan psikologis untuk mengatur 

keadaan emosinya (Tomkins dalam Astuti, 2004). Meskipun terdapat 

keuntungan psikologis yang dirasakan tetapi cara-cara ini bukanlah cara 

yang adaptif untuk mengatasi masalah. Keuntungan psikologis yang 

diperoleh tidak sebanding dengan risiko kesehatan fisik yang akan dialami. 

Karena biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk pengobatan 

penyakit akibat merokok jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk 

membeli rokok itu sediri. Selain itu merokok juga terkait dengan 

munculnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan bagi 

kesehatan, seperti konsumsi obat-obat terlarang, minuman beralkohol serta 

berkurangnya aktivitas fisik sebagai pengisi waktu luang (French, 

Henrikus, dan Jeffrey. dalam Astuti, 2004). 

Merokok merupakan hal yang sudah dianggap sebagai suatu 

kebiasaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, 25 persenanak usia 3-15 

tahun pernah merokok dan 3,2 persennya adalah perokok aktif. Hal ini 

disebabkan oleh pergaulan antara teman sebaya yang memungkinan 

masuknya pengaruh-pengaruh sikap negatif yang ditiru seperti halnya 

perilaku merokok (www.kompas.com).  

Kemudian pada fakta lain yaitu dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Raguragavan Ganeshasundaram dan Nadine Henley (2008) dapat 
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diketahui bahwa dari 31 subjek penelitian terdapat 24 (78%) subjek yang 

mengatakan tidak pernah mencoba untuk merokok, 6 (19%) subjek 

mengatakan mereka pernah mencoba untuk merokok, dan 1 (3%) 

mengatakan bahwa dia telah merokok selama 30 hari. Penelitian ini 

dilakukan pada imigran Sri Lanka yang tinggal di Perth Australia bahwa 

pemuda keturunan Sri Lanka tertarik merokok karena biasa melihat film 

india, dimana didalam film India tersebut para aktornya memerankan 

perilaku sedang merokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

melihat media sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja keturunan Sri 

Lanka yang berdomisili di Perth. Selain itu hasil dari penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa subjek laki-laki dan perempuan sering mendapat 

tekanan dari teman sebaya mereka untuk merokok, sehingga para remaja 

sulit untuk menghindar atau menolak ajakan atau tekanan dari teman 

sebayanya. 

Salah satu penyebab perilaku merokok pada remaja keturunan Sri 

Lanka diatas adalah bahwa remaja tersebut meniru adegan yang ada dalam 

film india, sesuai dengan konsep belajar social (social learning). Bandura 

(dalam Wulandari, 2006) mengemukakan bahwa belajar terjadi karena 

proses peniruan (imitation). Dengan kata lain, melakukan suatu perilaku 

ditentukan oleh peneguhan, sedangkan kemampuan potensial untuk 

melakukan ditentukan oleh peniruan. 

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

(2006) dapat disimpulkan bahwa niat untuk merokok lebih disebabkan 
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oleh faktor dari dalam diri individu yaitu kemampuan untuk mengontrol 

perilaku merokok dan seberapa sering individu mengalami perasaan 

negatif dibanding pengaruh lingkungan (teman, orangtua, dan keluarga 

yang merokok) maupun norma subyektif (sikap permisif dari lingkungan 

dan motivasi individu untuk mengikutinya). 

Hampir semua orang mulai merokok dengan alasan yang sedikit 

sekali kaitannya dengan kenikmatan. Menurut remaja rokok merupakan 

lambang kedewasaan. Sebagai seorang remaja mereka menggunakan 

berbagai cara agar terlihat dewasa. Untuk membuktikannya mereka 

melakukan dengan sadar kebiasaan orang dewasa yakni merokok. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Sugeng (dalam Soamole, 2004) bahwa 

remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang 

dewasa, dengan sembunyi-sembunyi remaja pria mencoba merokok karena 

seringkali mereka melihat orang dewasa melakukannya. 

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami 

peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan 

baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-

masalah (Hurlock, 2001). Pada perkembangannya seringkali remaja 

menjadi bingung karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak 

tetapi di lain waktu remaja dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa. 

Sehingga pada fase ini seorang individu dalam perkembangan 

psikologisnya sangat labil dan cenderung mudah terpengaruh pengaruh 

dari luar. Seharusnya pada saat remaja dalam fase ini, remaja tidak mudah 



5 
 

menerima pengaruh dari luar yang bersifat negatif dan remaja harus lebih 

bisa selektif  dalam menerima pengaruh apapun dari luar. 

Mudahnya pengaruh dari luar masuk dalam diri remaja, terjadi 

karena remaja merupakan periode  transisi antara masa anak-anak kemasa 

dewasa, atau disebut juga usia belasan.  Hurlock (2001) menyatakan 

bahwa “Secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa”. Remaja merupakan peralihan 

antara masa kehidupan anak dan masa kehidupan orang dewasa. Bila 

ditinjau dari segi tubuhnya, remaja terlihat sudah dewasa tetapi jika remaja 

diperlakukan sebagai orang dewasa ternyata belum dapat menunjukkan 

sikap dewasa. 

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia 

yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. 

Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata 

tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja 

sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) 

kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang 

anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah atau sedang mengalami 

pubertas namun tidak berarti anak tersebut sudah bisa dikatakan sebagai 

remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Remaja belum 

siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama 

remaja juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang 

perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak 
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memiliki pola perkembangan yang pasti. 

Masa remaja yang merasa dirinya harus lebih banyak 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok sebaya dari pada 

norma-norma orang dewasa. Pada hal ini remaja menganggap merokok 

sebagai lambang pergaulannya. Khususnya remaja laki-laki bahwa 

merokok sebagai suatu tuntutan pergaulan bagi mereka. Seperti halnya 

yang diungkapkan oleh Hurlock (2001) bahwa bagi remaja rokok dan 

alkohol merupakan lambang kematangan. Hal tersebut disampaikan oleh 

Hurlock berdasarkan fenomena di Amerika. Tetapi menurut norma yang 

berlaku di Indonesia lebih memandang bahwa remaja khususnya remaja 

yang masih berada diusia sekolah melakukan aktivitas merokok 

diidentikkan sebagai anak yang nakal. 

Kehidupan remaja tidak bisa lepas dari lingkungan, karena remaja 

sangat membutuhkan interaksi dengan orang-orang yang ada disekitarnya 

yaitu keluarga, tetangga, teman sekolah dan teman bermain, teman 

bermain biasa disebut dengan istilah teman sebaya, teman sebaya dalam 

kamus konseling (Sudarsono dalam Nisriyana, 2007). Teman sebaya 

berarti. teman- teman yang sesuai dan sejenis, perkumpulan atau kelompok 

pra puberteit yang mempunyai sifat- sifat tertentu dan terdiri dari satu 

jenis. Pada kelompok bermain ini sangat mempengaruhi perilaku dari 

remaja, baik perilaku positif maupun negatif seperti halnya perilaku 

merokok.  
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Selain teman sebaya perilaku merokok juga dipengaruhi oleh 

pengaruh dari terpaan iklan rokok, sesuai dengan faktor-faktor perilaku 

merokok yang disampaikan oleh Mu’tadin (dalam Amelia, 2009), karena 

dalam iklan rokok tersebut berisi pesan yang menunjukkan kebersamaan, 

solidaritas dan kekompakan. Iklan sendiri memiliki pengertian segala 

bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal 

oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Periklanan 

adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, 

yakni si pemasang iklan (pengiklan), yang membayar jasa sebuah media 

massa atas penyiaran iklannya (Suhandang dalam Ibrahim, 2007).  

Iklan rokok di media massa merupakan media informasi yang 

memiliki kekuatan visualisasi objek dan kekuatan audio. Iklan memiliki 

pengaruh persuasif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pemirsa yang melihat iklan tersebut.  

Iklan rokok bertujuan untuk menyampaikan pesan pada masyarakat 

yang memberitahukan tentang kenikmatan merokok. Pengertian perilaku 

merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, 

baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa (Sitepoe dalam 

Soamole 2004). Pada hal ini seharusnya peranan orang tua adalah 

mengawasi pergaulan remaja dan memberikankan nilai-nilai moral yang 

baik agar anak tidak terpengaruh atau meniru iklan yang bisa berdampak 

negatif khususnya iklan rokok. 
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Berkaitan dengan fenomena di atas, maka peneliti bermaksud 

untuk mengadakan penelitian untuk memahami Dinamika Perilaku 

Merokok Pada Remaja ditinjau dari Pengaruh teman Sebaya dan Terpaan 

Iklan rokok. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Dinamika Perilaku 

Merokok pada Remaja ditinjau dari Pengaruh teman Sebaya dan Terpaan 

Iklan rokok pada remaja di DesaTakerharjo Kec. Solokuro Kab. 

Lamongan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya dapat diharapkan memiliki manfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan psikologi maupun kepentingan 

praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini di harapkan akan bermanfaat untuk menambah 

kasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial dan 

perkembangan mengenai Dinamika Perilaku Merokok Pada Remaja 

ditinjau dari Pengaruh Teman Sebaya dan Terpaan Iklan rokok. 

2. Praktis 

a. Bagi remaja diharapkan mampu berpikir dampak negatif perilaku 

merokok. 
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b. Bagi orang tua diharapkan memberikan pengertian tentang bahaya 

yang bisa ditimbulkan oleh kebiasaan merokok dan melakukan 

pengawasan terhadap anak-anaknya. 

c. Bagi peneliti yang hendak mengambil tema sama di harapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi. 

 

D. Keaslian 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dimana pada 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan open ended 

queshionnaire. Dimana dalam pengambilan data dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka berupa angket, adapun 

pertanyaan dalam kuisioner berbeda dengan pertanyaan dengan metoda 

wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner 

memiliki peluang untuk menyaring suatu pertanyaan, menetapkan istilah-

istilah yang belum jelas, mengubah arus pertanyaan, memberi respon 

terhadap pandangan yang rumit dan umumnya bisa mengontrol agar sesuai 

dengan konteksnya. sehingga dapat dibuktikan keasliannya dimana 

berbeda dengan penelitian lainnya meski sebelumnya sudah ada penelitian 

tentang perilaku merokok remaja. 

 


