
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia 

yang sering digambarkan sebagai masa yang paling indah dan tidak 

terlupakan karena penuh dengan kegembiraan dan tantangan. Masa remaja 

adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan tidak mantap. Identik 

dengan kata “pemberontakan”, dalam istilah psikologi sendiri sering disebut 

sebagai masa storm and stress karena banyaknya goncangan-goncangan dan 

perubahan-perubahan yang cukup radikal dari masa sebelumnya yang terjadi 

pada dirinya. Terutama kecerdasan emosional yang dimilikinya 

(Soetjiningsih, 2007). 

Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang 

besar dari penduduk dunia. Menurut PBB, lebih dari 1 miliar orang atau 

19,1% dari penduduk dunia adalah remaja usia 10-19 tahun, dan diperkirakan 

pada tahun 2025 akan meningkat sebesar 3%. Data demografi di Asia 

Tenggara menunjukkan jumlah remaja pada tahun 2010 sekitar 100 juta jiwa 

(PBB, 2001). Di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik kelompok umur 10-

19 tahun sekitar 22%, yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% 

remaja perempuan. Sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 30% 

penduduk di Indonesia adalah remaja, dengan jumlah sebesar 1,2 juta jiwa. 
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Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang 

lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerja sama) dengan 

orang lain. Dalam fenomena di masyarakat kecerdasan emosional dianggap 

sebagai faktor yang tidak penting dalam perkembangan kepribadian. Menurut 

Goleman (2007) kecerdasan emosional merupakan faktor penyumbang 

terbesar yakni 80% bila dibandingkan dengan kecerdasan intelektual yang 

menyumbang 20% dari faktor keberhasilan seseorang. Remaja yang belum 

mempunyai kecerdasan emosi, akan mudah marah, mudah terpengaruh, 

mudah putus asa dan sulit mengambil keputusan. Sedangkan,  individu yang 

mempunyai kecerdasan emosi mampu memahami dan memotivasi diri 

sendiri, serta menuntun tingkah laku agar dapat terhindar dari kenakalan 

remaja. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alhamri (2009) menyatakan  

semakin banyak remaja khususnya pelajar SMA atau STM tidak bisa 

mengendalikan emosi diri mereka. Hal itu dapat mengakibatkan semakin 

banyaknya remaja-remaja yang tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik 

dan sering kehilangan kontrol dengan emosinya. Salah satunya mereka 

terlibat tawuran. Penelitian tersebut didapatkan gambaran karakteristik 

kecerdasan emosi pada remaja pelaku tawuran adalah mereka memiliki rasa 

percaya diri, tetapi termasuk orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. 

Tahap pertumbuhan manusia yang paling rawan oleh pengaruh negatif 

adalah saat remaja. Pengaruh negatif tersebut seperti kejahatan seks, melalui 
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seks bebas yang dapat membahayakan, karena bisa terjangkit berbagai 

penyakit kelamin terutama AIDS. Penyakit ini sudah menggejala keseluruh 

dunia termasuk Indonesia selain itu pengaruh negatif lain misalnya narkoba, 

kriminal, dan merokok (Willis, 2008). 

Menurut Aula (2010) perilaku merokok dapat dikatakan sebagai 

kegiatan sewaktu menghisap tembakau yang dilakukan oleh individu. Pada 

mulanya, perilaku merokok kebanyakan terjadi pada saat individu berusia 

remaja, dan terus berlanjut sampai individu memasuki masa dewasa serta 

biasanya orang merokok untuk mengatasi masalah emosional. Perilaku 

merokok di kalangan remaja hingga kini masih menjadi masalah yang cukup 

serius, dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia 

menduduki peringkat keempat jumlah perokok di dunia dengan jumlah, 

sebesar 31% mulai merokok di usia 10-17 tahun. Perokok aktif perempuan 

sebanyak 0,7% sedangkan laki-laki 47%. Di Jakarta 49% remaja pria dan 

8,8% pelajar wanita merokok (Survey kesehatan reproduksi remaja Indonesia 

(SKRRI) tahun 2007). 

Data yang diperoleh dari Riskesdas (2010) menunjukkan bahwa, 

prevalensi perokok di Indonesia selama tahun 2007-2010 adalah 34,7%. 

Untuk Jawa Tengah selama tahun 2007-2010 yaitu 32,6%. Pada tahun 2007, 

umur pertama kali mulai merokok untuk kategori usia 10-14 tahun sebesar 

10,3%, usia 15-19 tahun sebesar 33,1% dan pada tahun 2010, untuk kategori 

usia 10-14 tahun meningkat menjadi 17,55%, usia 15-19 tahun sebanyak 

43,3%. Untuk prevalensi perokok aktif usia 15-24 tahun, pada tahun 2007 
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sebanyak 24,5% meningkat tahun 2010 sebanyak 26,6%. Berdasarkan jenis 

kelamin, laki-laki tahun 2007 sebanyak  64% dan tahun 2010 meningkat 

menjadi 65,9%, sedangkan jenis kelamin perempuan tahun 2007 sebesar 

4,9% dan 2010 turun menjadi 4,2%. Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa persentasi perokok didominasi oleh laki-laki, dan ada kecenderungan 

mulai merokok pada usia muda. 

Merokok merupakan kegiatan yang masih dilakukan oleh banyak 

orang. Bagi pecandunya, mereka dengan bangga menghisap rokok di tempat 

umum, kantor, rumah, jalan, dan sebagainya. Di tempat yang telah di beri 

tanda dilarang merokok pun masih ada yang terus merokok. Anak-anak 

sekolah yang masih berpakaian seragam sekolah khususnya pelajar ditingkat 

SMA juga ada yang melakukan kegiatan merokok. 

SMA Bhinneka Karya 3 Boyolali merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Atas swasta yang berada di kota Boyolali. Berdasarkan survey dan 

wawancara pada 4 siswa sebelum dilakukannya penelitian, mereka 

mengatakan bahwa kebiasaan merokok dilakukan sebagai bentuk penerapan 

perkembangan pergaulan anak muda zaman sekarang. Dari studi pendahuluan 

oleh penulis diperoleh data bahwa pada bulan Juli - November 2010, telah 

terjadi tindakan kenakalan yang dilakukan oleh siswa, tercatat kasus 

terlambat 32 kali, kasus minum-minuman keras sebanyak 2 kali dan untuk 

kasus merokok sebanyak 14 kali. Dari hasil wawancara dengan bidang 

kesiswaan, untuk kasus merokok selain yang berhasil tercatat kebanyakan 
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siswa merokok diluar sekolah. Hal tersebut juga dinyatakan oleh beberapa 

penduduk sekitar yang terkadang melihat para siswa merokok. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah yang ingin penulis angkat adalah : “Adakah hubungan kecerdasan 

emosional dengan perilaku merokok pada siswa di SMA Bhinneka Karya 3 

Boyolali ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan perilaku 

merokok pada siswa di SMA Bhinneka Karya 3 Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk  mengetahui kecerdasan emosional pada siswa di SMA Bhinneka 

Karya 3 Boyolali. 

b. Untuk mengetahui perilaku merokok di SMA Bhinneka Karya 3 

Boyolali. 

c. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan perilaku 

merokok pada siswa di SMA Bhinneka Karya 3 Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perawat  

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi perawat kesehatan dalam 

menghadapi perilaku remaja dan tindakan yang harus diambil perawat, 

serta meningkatkan  pengetahuan  perawat  tentang hubungan kecerdasan 

emosional dengan perilaku merokok. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya 

kepada orang tua dan guru dalam membimbing dan memotivasi anak 

remaja untuk menggali kecerdasan emosional yang dimilikinya. 

3. Bagi Bidang Penelitian 

Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan penelitian. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Wulaningrum (2009) tentang “Hubungan antara Urutan Kelahiran dalam 

Keluarga dengan Kecerdasan Emosional pada Remaja di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan metode deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 77 responden. 

Menggunakan uji korelasi Spearman Rank. Hasil yang didapatkan bahwa 

terdapat hubungan antara urutan kelahiran dalam keluarga dengan 

kecerdasan emosional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 
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adalah dalam variabel penelitian, unit analisa data, populasi sampel, dan 

waktu dan tempat penelitian. 

2. Nugroho (2008) tentang “Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Merokok pada Siswa SLTP di Kecamatan Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2008”. Penelitian ini observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Metode yang digunakan adalah teknik systematic 

sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 siswa. Menggunakan uji 

Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pergaulan berhubungan dengan 

perilaku merokok pada siswa SLTP (p:0,013), dan faktor iklan 

menyatakan hubungan yang signifikan (p:0,001). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian tersebut adalah dalam variabel bebas, populasi sampel, 

dan waktu dan tempat penelitian. 

3. Cahyaningtyas (2009) tentang ”Hubungan antara Kecerdasan Emosional 

dengan Ketidakpuasan Sosok Tubuh (Body Dissatisfaction) pada Remaja 

Putri”. Penelitian dilaksanakan menggunakan teknik sampling cluster 

random sampling dengan subyek sebanyak 122 orang. Hasil analisis data 

menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson. Didapatkan 

hasil, ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan ketidakpuasan 

sosok tubuh pada remaja putri. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

variabel terikat, unit analisa data, populasi sampel, dan waktu dan tempat 

penelitian. 

 




