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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah rokok pada hakikatnya sudah menjadi masalah nasional bahkan 

internasional. Setiap individu dan masyarakat dunia tahun bahwa merokok 

menganggu kesehatan. Laporan WHO pada tahun 2008 menyebutkan bahwa 

hampir dua pertiga perokok tingal di 10 negara. Saat ini, Indonesia adalah negara 

terbesar ketiga pengguna rokok setelah Cina dan India. Pada tahun 19995-2004, 

konsumsi rokok dikalangan remaja meningkat 144%. Selain itu lebih dari 70% 

anak Indonesia terpapar asap rokok dan menanggung risiko berbagai penyakit 

akibat asap rokok (Aula, 2010). Data WHO juga semakin mempertegas bahwa 

seluruh jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% adalah kaum remaja. 

Sedang hampir 50% perokok di Amerika Serikat termasuk usia remaja. 

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku merokok dimulai pada 

saat masa anak-anak dan masa remaja. Hampir sebagian memahami akibat-akibat 

yang berbahaya dari asap rokok tetapi mereka tidak mencoba atau menghindari 

perilaku tersebut (Komalasari dan Helmi, 2000). 

Hasil statistik perokok di Indonesia diperoleh data 24,1% anak/remaja 

pria, 4,0% anak/remaja wanita, 63% pria dewasa, dan 4,5% wanita dewasa. Jika 

digabungkan antara perokok kalangan anak, remaja, dan dewasa, maka jumlah 

perokok di Indonesia sekitar 27,6%. Artinya, setiap 4 orang Indonesia, terdapat 

seorang perokok. Angka persentase ini jauh lebih besar daripada Amerika saat ini 
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yakni hanya sekitar 19% atau hanya ada seorang perokok dari tiap 5 orang 

Amerika. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1965, jumlah perokok Amerika 

Serikat adalah 42% dari penduduknya. Melalui program edukasi dan 

meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat tanpa rokok (larangan iklan rokok di 

TV dan radio nasional),  selama 40 tahun lebih Amerika berhasil mengurangi 

jumlah perokok dari 42% hingga kurang dari 20% di tahun 2008 ini 

(www.nusantaranews.com, 2009). 

Perokok kebanyakan mulai menghisap rokok pada waktu usia belasan 

tahun. Sejumlah peneliti menegaskan sebagian orang mulai merokok antara usia 

11-13 tahun dan 85% mulai merokok sebelum usia 18 tahun. Pada usia 15 tahun 

terdapat sebanyak 46,5% pelajar laki-laki yang mengatakan pernah mencoba 

merokok, padahal pada usia 11 tahun tercatat 20,8% yang pernah mencoba 

merokok Haryati (dalam Wismanto dan Sarwo, 2007).  

Penelitian lain terhadap para remaja didapatkan temuan bahwa remaja 

berusia 16-17 tahun mempunyai kemungkinan lima kali lebih besar untuk 

merokok (dengan prevalensi sebesar 48,2% pada remaja pria dan 47,6% pada 

remaja putri) dibandingkan remaja berusia 11-12 tahun (dengan prevalensi sebesar 

9,4% pada remaja pria dan 12,8% pada remaja putri) (Rachiotis dkk, 2008). 

Sedangkan Semit (dalam Komalasari dan Helmi, 2000) mengatakan bahwa usia 

pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara usia 11-13 tahun dan 

mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data 

tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku merokok dimulai pada saat masa anak-

anak dan masa remaja. Hampir sebagian memahami akibat-akibat yang berbahaya 
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dari asap rokok, akan tetapi mereka tidak mencoba atau menghindari perilaku 

tersebut (Komalasari dan Helmi, 2000). 

Peraturan Daerah DKI tentang pengendalian pencemaran udara yang 

disahkan oleh DPRD pada tanggal 5 Februari 2005, peraturan daerah tersebut ada 

kemungkinan segera diikuti oleh Propinsi/Kabupaten/Kota di Jawa maupun 

didaerah yang lain. Mengingat bahaya merokok dan besarnya resiko yang harus 

ditanggung terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut, maka peraturan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan niat bagi para perokok untuk 

menghentikan kebiasaan merokok. 

Rokok dalam setiap kemasannya terdapat peringatan keras akan dampak 

merokok yakni “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, 

impotensi dan gangguan kehamilan dan janin“.  WHO pun mengingatkan bahwa 

rokok merupakan salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia. Pada tahun 

2008, lebiih dari 5 juta orang  mati karena penyakit yang disebabkan rokok. Ini 

berarti setiap 1 menit tidak kurang 9 orang meninggal akibat racun pada rokok. 

Angka kematian oleh rokok jauh lebih besar dari total kematian manusia akibat 

HIV/AIDS, tubercolis, malaria, dan  flu burung. Dalam hal ini, tindakan merokok 

merupakan tindakan merusak kesehatan sendiri, begitu juga tabungan dan 

penghasilan kita. Menghirup racun rokok secara kontinyu, tidaklah jauh berbeda 

dengan menghirup bakteri-bakteri penyakit. Ekstrimnya, tindakan merokok 

hampir serupa dengan menghirup flu babi, yakni “mencari penyakit yang akan 

membawa kematian lebih tragis“. Dan jika tidak ada pencegahan yang serius 

dalam menghambat pertumbuhan rokok, maka setidaknya 8 juta orang akan 
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meninggal akibat rokok pada tahun 2030. Dan abad 21 ini,  akan ada 1 miliar 

orang meninggal akibat penyakit disebabkan rokok andai saja tidak ada usaha 

mencegah pertumbuhan rokok (www.nusantaranews.com, 2009). 

Merokok pada sebagian masyarakat merupakan suatu tren kebiasaan yang 

sangat menyenangkan kebiasaan merokok banyak diikuti oleh kaum muda sebagai 

ajang gaul dan gaya supaya diakui dalam pergaulan dilingkunganya Haryati 

(dalam Wismanto dan Sarwo, 2007). Meskipun pada awalnya remaja yang 

mencoba merokok kurang dapat menikmati rokok pertamanya karena membuat  

perokok merasa pahit di mulut, mual dan pusing, namun karena dorongan sosial 

(dorongan teman-teman), perilaku pertama tersebut menjadi menetap. Perasaan 

mual dan pusing disebabkan karena tubuh memerlukan penyesuaian terhadap zat-

zat yang terkandung di dalam rokok yang tidak dapat diterima tubuh, namun lama 

kelamaan menjadi terbiasa dan teradaptasi setelah mengalami beberapa kali 

percobaan merokok. Unsur-unsur yang terdapat dalam rokok seperti nikotin dan 

karbon monoksida dapat membuat orang menjadi ketagihan dan ingin merokok 

lebih banyak lagi. Perilaku merokok pada usia dewasa diyakini merupakan 

perilaku yang disadari efeknya, namun tetap dilakukan karena dirasakan 

kebutuhannya akan asupan nikotin dari rokok dengan berbagai alasan (Wismanto 

dan Sarwo, 2007). 

Sebagian perokok telah menganggap bahwa merokok adalah suatu 

kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, sehingga merokok adalah hal biasa bagi 

kaum muda. Penampilan bagi kaum muda menjadi modal utama dalam bergaul 

tidak saja dengan sesama jenis, tetapi juga dengan lawan jenis. Merokok 
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merupakan cara untuk bisa diterima secara sosial. Jadi, sebagian dari mereka yang 

merokok disebabkan tekanan teman-teman sebayanya. Walaupun ada juga yang 

merokok disebabkan melihat orang tuanya yang merokok (Wismanto dan Sarwo, 

2007). 

Beberapa alasan yang melatar belakangi perilaku merokok pada remaja. 

Secara umum menurut Kurt Lewin (dalam Komalasari dan Helmi, 2000), bahwa 

perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, 

perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari diri juga disebabkan faktor 

lingkungan. Faktor dari dalam remaja dapat dilihat dari kajian perkembangan 

remaja. Remaja mulai merokok dikatakan oleh Erikson (dalam Komalasari dan 

Helmi, 2000), berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada 

masa perkembangannya yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. 

Dalam masa remaja ini, sering dilukiskan sebagai masa badai dan topan karena 

ketidak sesuaian antara perkembangan psikis dan sosial. Upaya-upaya untuk 

menemukan jati diri tersebut, tidak semua dapat berjalan sesuai dengan harapan 

masyarakat. Beberapa remaja melakukan perilaku merokok sebagai cara 

kompensatoris. Seperti yang dikatakan oleh Brigham (1991) bahwa perilaku 

merokok bagi remaja merupakan perilaku simbolisasi. Simbol dari kematangan, 

kekuatan, kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis. 

Perilaku merokok juga dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Trihandini dan Wasmanto (dalam 

Wismanto dan Sarwo, 2007). yang menunjukan bahwa remaja yang merokok 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap gaya hidup modern. Perilaku morokok 
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dipersepsikan sebagai salah satu bentuk atau bagian dari gaya hidup modern. 

Gaya hidup modern sendiri dipersepsikan dari teman-teman sekelompoknya. 

Remaja dalam pergaulan sehari-hari seringkali kita mendengar tentang 

kata kebiasaan, dimana kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan pola-pola 

tingkah laku manusia yang berhubungan dengan norma-norma tentang baik dan 

buruk, seperti kebiasaan merokok yang digolongkan dalam kebiasaan buruk 

seseorang yang cenderung tidak dapat mengontrol dirinya Purwanto (dalam 

Masroni, 2006).  

Munculnya masalah kebiasaan tersebut, Azwar (dalam Masroni, 2006) 

mengatakan bahwa kebiasaan merupakan reaksi yang dapat bersifat sederhana dan 

komplek, artinya stimulus yang sama belum tentu minimbulkan reaksi yang sama, 

dan pada dasarnya kebiasaan merupakan tindakan manusia yang tampak baik 

menyangkut mental sampai aktifitas fisik. Manifestasi dari proses mental yang 

dapat diobservasi dan dapat diukur dengan berbagai cara baik secara langsung 

atau tidak langsung yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja badan atau 

ucapan tetapi menurut suatu bentuk struktur yang tetap. Melihat akibat dan 

masalah yang akan ditimbulkan, dari kebiasaan merokok akan bahaya merokok 

tersebut seharusnya muncul keinginan untuk menghentikannya.  

Menghentikan perilaku merokok bukanlah usaha mudah, terlebih lagi bagi 

perokok di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh LM3 (Lembaga 

Menanggulangi Masalah Merokok) (dalam Fawzani dan Triratnawati, 2005), 

kebanyakan pernah mencoba berhenti merokok, tetapi mereka gagal. Kegagalan 

ini ada berbagai macam, 42,9% tidak tahu caranya, 25,7% sulit berkonsentrasi dan 
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2,9% terikat oleh sponsor rokok. Sementara itu, ada yang berhasil berhenti 

merokok disebabkan kesadaran sendiri 76%, sakit 16%, dan tuntutan profesi 8%. 

Kebanyakan orang berpikir, bahwa alasan para perokok mengkonsumsi 

rokok adalah karena kurangnya kontrol diri, menurut Kevin Ochsner, profesor 

psikologi di Columbia University (dalam Heru, 2010). Kontrol diri merupakan 

kemampuan individu dalam mengontrol impuls-impulsnya, semakin tinggi kontrol 

diri seseorang maka semakin baik dalam mengatur dorongan-dorongan untuk 

merokok. Kontrol diri tidak terbentuk dengan sendirinya, keberhasilan dalam 

membangun komitmen dan motivasi untuk berhenti merokok, maka akan semakin 

kuat seseorang dalam mengontrol impuls baik secara disadari atau tidak untuk 

tidak mengulangi kebiasaan merokok. 

Berhenti merokok secara total sangat tergantung pada keinginan individu itu 

sendiri, komitmen, motivasi, dukungan sosial dan self control. Bila kesemua 

faktor diatas saling mendukung maka proses berhenti merokok sangatlah mudah. 

Namun, bagi beberapa orang yang berhasil berhenti merokok kadang tidak 

membutuhkan banyak faktor yang mengikat, misalnya perokok yang berhenti 

merokok disebabkan oleh kematian temannya yang disebabkan oleh kanker 

karena merokok, rasa sayang terhadap anggota keluarganya agar tidak terpolusi 

rokok pasif, atau disebabkan karena kepercayaan, contohnya saja fatwa merokok 

yang diharamkan oleh ulama (www.pikirdong.com, 2010). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Masroni, bahwa ada hubungan antara 

kontrol diri dengan kebiasaan merokok, sedangkan upaya untuk meningkatkan 

kontrol diri dan mengurangi kebiasaan merokok dikalangan mahasiswa adalah 
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dengan memahami bahaya rokok dan mengurangi kebiasaan yang buruk salah 

satunya adalah pemahaman diri, pengendalian keinginan dan emosi 

(Masroni,2006). 

Sesuai dengan pernyataan diatas dan berdasarkan tatatertib akan larangan 

merokok di lingkungan sekolah sehinga peneliti melakukan survei awal dengan 

hasil sebagi berikut. Data survei di SMK Harapan Kartasura dengan jumalh 96 

siswa, diperoleh hasil sebanyak 71% memiliki perilaku merokok, 60% merokok 

karena ajakan teman, 36% merokok di lingkungan sekolah, dan 29% memiliki 

keinginan untuk berhenti merokok dan pernah mencoba untuk berhenti merokok 

namun sulit untuk dilakukan. Dari hasil survei tersebut terlihat ada seberapa kecil 

siswa sudah melakukan perilaku merokok, sehingga peneliti menginginkan untuk 

melakukan penelitian di SMK Harapan Kartasura. 

Penggunaan kontrol diri yang optimal dapat menghindarkan individu dari 

penyimpangan perilaku sekaligus juga menjadikan individu dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan. Karakteristik orang yang mempunyai kontrol diri yang 

baik adalah lebih aktif mencari informasi dan menggunakannya untuk 

mengendalikan lingkungan, lebih perspektif, mempunyai daya tahan yang lebih 

besar terhadap pengaruh orang lain, mampu menunda kepuasan, lebih ulet, 

bersifat mandiri, mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak mudah emosionals 

sedangkan orang yang mempunyai kontrol diri rendah sifatnya pasif, menarik diri 

dari lingkungan, tingginya konformitas, tidak dapat mendisiplinkan dirinya 

sendiri, hidup semaunya, mudah kompulsif, emosional dan reflek responnya 

relatif kasar.  
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Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, 

mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat 

dikembangkan dan digunakn individu selama proses-proses dalam kehidupan, 

termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Para 

ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi 

yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek psikologi yang bersifat 

preventif dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif dari stressor-stressor 

lingkungan (Ghufron dan Risnawita, 2010). 

Ghufron dan Risnawita (2010) mengatakan bahwa kontrol diri berkaitan 

dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari 

dalam dirinya menurut konsep ilmiah, pengendalian emosi berarti mengarahkan 

energi emosi ke saluran ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara 

sosial. Konsep ilmiah menitikberatkan pada pengendalian, akan tetapi tidak sama 

artinya dengan penekanan. 

Orang berpikir bahwa alasan para perokok mengkonsumsi rokok adalah 

karena nikmat dan sulit untuk menghilangkan kebiasaan terebut, meski ada 

keinginan untuk berhenti merokok, secara tidak disadar rasa keinginan untuk 

berhenti merokok yang sulit tercapai dipengaruhi oleh emosi negatif yang ada 

pada diri kita, yang menimbulkan 1001 alasan kita sehingga kita memutuskan 

memilih merokok.   Penyebab segala macam emosi negatif adalah terganggunya 

sistem energi tubuh. Emosi-emosi negatif yang tak terselesaikan, menjadi 

penyebab utama pada hampir semua penyakit fisik kita. Sedangkan praktek-
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praktek penyembuhan barat sekarang ini masih mengabaikan fakta bahwa emosi 

negatif adalah penyebab dari 85% penyakit fisik. Dan itulah mengapa EFT sering 

kali berhasil pada kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dengan terapi atau 

pengobatan konvensional (www.hypnosis45.com, 2011) 

   Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok 

merupakan perilaku yang secara disadari membahayakan diri sendiri maupun 

orang didekatnya, meskipun demikian banyak para perokok yang sulit untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan perilaku merokok tersebut, dikarenakan tidak 

tahu cara untuk menghentikan maupun kurangnya kontrol diri pada individu 

tersebut. Sangat memprihatinkan jika perilaku merokok banyak dilakukan oleh 

anak SMK sebagai seorang pelajar yang  belum memiliki penghasilan dan masih 

membutuhkan subsidi dari orang tua.  Salah satunya tidak adanya kontrol diri 

yang tertanam pada siswa SMK Harapan menimbulkan perilaku negatif seperti 

halnya perilaku merokok yang dipandang masyarakat sebagai perilaku negatif. 

Oleh karena itu perlunya penanaman kontrol diri dijadikan salah satu penunjang 

untuk mengubah perilaku negatif keperilaku positif diharapkan siswa mampu 

mengurangi, bahkan menghilangkan perilaku merokok yang telah tertanam pada 

siswa SMK Harapan keperilaku yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi dirinya 

dan orang-orang di sekitarnya. Dengan mengontrol diri menggunakan metode 

Tehnik Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok (TGMPM), diharapkan siswa 

lebih tahu akan cara-cara apa yang dilakukan ketika kembali ingin merokok.    

Meskipun bahaya rokok tertera dalam bungkus rokok dan iklan rokok, 

akan tetapi hal ini tidak menjadikan para perokok jera. Sangat disayangkan 
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apabila hal ini dilakukan oleh para pelajar. Salah satu pemicu munculnya perilaku 

merokok, dikarenakan kurangnya kontrol diri pada setiap masing-masing 

individu. Remaja lebih cenderung mementingkan komunitasnya dan melakukan 

konformitas. Penampilan bagi kaum muda menjadi modal utama dalam bergaul 

tidak saja dengan sesama jenis, tetapi juga dengan lawan jenis. Merokok 

merupakan cara untuk bisa diterima secara sosial. Jadi, sebagian dari mereka yang 

merokok disebabkan tekanan teman-teman sebayanya. Walaupun ada juga yang 

merokok disebabkan melihat orang tuanya yang merokok. Maka rumusan masalah 

yang penulis ajukan adalah “Apakah ada pengaruh pelatihan kontrol diri dengan 

menggunakan Tekni Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok (TGMPM) untuk 

mengurangi perilaku merokok siswa SMK Harapan?”. Namun demikian masih 

perlu dikaji kembali, sehubungan dengan rumusan tersebut, maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pelatihan Kontrol Diri dengan 

Menggunakan Metode Tekni Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok (TGMPM) 

untuk  Mengurangi Perilaku Merokok Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di 

SMK Harapan Kartasura”. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahui  pengaruh pelatihan kontrol 

diri dengan menggunakan metode Tehnik Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok 

(TGMPM) untuk mengurangi perilaku merokok pada siswa SMK Harapan 

Kartasura. 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pelatihan kontrol diri untuk mengurangi perilaku 

merokok adalah: 

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan pelatihan ini mampu mendukung 

peraturan yang selama ini dibuat agar terwujud kedisiplinan siswa untuk 

tidak merokok di lingkungan sekolah, dengan mempraktekan pelatihan 

kontrol diri  dengan menggunakan metode Tehnik Gerakan Mengontrol 

Perilaku Merokok (TGMPM). 

2. Bagi guru, diharapkan pelatihan ini mampu membantu guru terutama guru 

BP dalam mendisiplinkan siswa yang melakukan perilaku merokok di 

lingkungan sekolah. dengan mempraktekan pelatihan kontrol diri   

menggunakan metode Tehnik Gerakan Mengontrol Perilaku Meokok 

(TGMPM). 

3. Bagi subjek, diharapkan pelatihan ini mampu melatih subjek memiliki 

kontrol diri yang tertanam dalam dirinya, untuk mengurangi perilaku 

merokok yang dilakukan. dengan mempraktekan pelatihan kontrol diri 

menggunakan metode Tehnik Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok 

(TGMPM). 

4. Bagi ilmuwan psikologi dan praktisi yang berkecimpung dalam 

pendidikan, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

pengembangan disiplin ilmu psikologi pendidikan dan dapat membawa 

wawasan tentang adanya pelatihan kontrol diri. 
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D. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang secara 

khusus meneliti tentang “Pengaruh Pelatihan Kontrol Diri dengan Menggunakan 

Metode Tehnik Gerakan Mengontrol Perilaku Merokok (TGMPM) untuk 

Mengurangi Perilaku Merokok Siswa SMK Harapan Kartasura”. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari partisipan, metode intervensi, 

dan lokasi penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang diketahui peneliti 

sebagai berikut: 

1. Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004) melakukan penelitian tentang 

Hubungan  antara kontrol diri dan kecenderungan kecanduan internet, hasilnya 

ada hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan kecenderungan 

kecanduan internet. 

2. Syahfitriani (2009) melakukan penelitian tentang pelatihan Emotional 

Freedom Technique (EFT) untuk menurunkan tingkat stres pada penderita 

diabetes militus tipe 2, hasilnya pelatihan EFT efektif dapat menurunkan 

tingkat stres pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

3. Komalasari dan Helmi (2000) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

penyebab perilaku merokok pada remaja, hasilnya faktor yang mempengaruhi 

perilaku merokok yaitu lingkungan sebaya dan kepuasan psikologis (kondisi 

emosi). 

4. Masroni (2006) melakukan penelitian tentang hubungan kontrol diri dengan 

kebiasaan merokok pada mahasiswa semester VI dan mahasiswa semester 

VIII STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, hasilnya ada hubungan yang signifikan 
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antara kontrol diri dengan kebiasaan merokok pada mahasiswa semester VI 

dan mahasiswa semester VIII STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. 

 

 

  


