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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu negara sangat membutuhkan generasi-generasi yang sehat untuk 

memimpin negara. Untuk itu perlu diberi pengetahuan tentang hidup sehat dari 

dini yang diharapkan nanti bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat untuk 

memimpin negara. Generasi-generasi yang ditanamkan pengetahuan hidup sehat 

diharapkan akan menjadi generasi-generasi yang jauh dari perilaku buruk. 

Perilaku-perilaku yang buruk itu salah satunya adalah tentang merokok yang bisa 

menyebabkan kesehatannya terganggu untuk sekarang maupun nanti (Sadikin & 

Louisa, 2008). 

Rokok memiliki masalah kesehatan pada masyarakat karena memiliki 

faktor resiko dari beberapa penyakit antara lain penyakit kardiovaskular, penyakit 

serebrovaskuler, impotensi, berbagai jenis kanker yang penyebabanya terdapat 

dalam kandungan dari bahan kimia atau partikel yang terdapat dalam asap rokok 

tersebut. Karena rokok atau tembakau kaitannya dengan kesehatan sudah 

mendunia maka WHO memandang perlu untuk menetapkan “Hari Tanpa Rokok 

Sedunia” (Word No Tobacco Day) setiap tanggal 1 Mei (Alit et al,  2009). 

Menurut badan kesehatan dunia (WHO) jumlah perokok di dunia pada 

tahun 2009 mencapai 1,1 milyar terdiri dari pria 47%, wanita 12% dan 49% anak-

anak. Survei yang dilakukan di Indonesia terdapat angka yang beragam 4% anak 

sekolah dan 2,9% mahasiswa merokok. Dan survei yang dilakukan oleh Komnas 

Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada tahun 1995 pravalensi 

merokok pada usia 15-19 adalah 13,7% dan pada tahun 2004 menjadi 32,8% 

terjadi peningkatan 144%  (Sadikin & Louisa, 2008). 

Pada tahun 2002 Indonesia menduduki peringkat kelima dengan 

mengkonsumsi 182 milyar batang rokok setelah China (1.697 milyar batang), 

Amerika Serikat (464 milyar batang), Rusia (375 milyar batang), dan Jepang (299 
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milyar batang). Tobacco Atlas 2009 menunjukan bahwa peringkat Indonesia pada 

tahun 2007 tetap pada posisinya yaitu peringkat ke 5 (Riskesdas, 2009). 

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukan bahwa pravalensi 

remaja perokok di Jakarta tahun 2001 adalah 20,4% (laki-laki 36,7%; perempuan 

4,4%), dan tahun 2004 sebesar 16,6% (laki-laki 28,4%; perempuan 3,0%). GYT S 

tahun 2006 yang digunakan sebagai angka Nasional adalah sebesar 12,6% (laki-

laki 24,5%; perempuan 2,3%) (Riskesdas, 2009). 

Persentase nasional Merokok Setiap Hari Pada Penduduk Umur >10 tahun 

adalah 23,7%. Sebanyak 17 provinsi mempunyai prevalensi merokok Setiap Hari 

Pada Penduduk Umur >10 tahun di atas prevalensi nasional, yaitu Sumatra Barat, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara  (Riskesdas, 

2007).  

Merokok merupakan masalah yang sangat sulit untuk mendapatkan 

penyelesaian. Bagi sebagian orang rokok sangat penting, tapi para pemakai 

tersebut tidak pernah mengetahui bagaimana bahaya rokok tersebut terhadap 

kesehatannya. Dari hasil survei yang dari tahun ketahun meningkat pada anak-

anak itu disebabkan karena lingkungan, mudahnya mendapatkan rokok, dan 

kurangnya pengetahuan anak-anak terhadap bahaya merokok (Sadikin & Louisa,  

2008). 

Tingginya jumlah perokok di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan, 

karena kurangnya pengetahuan siswa tentang rokok. Merokok merupakan 

masalah yang masih sulit diselesaikan. Banyaknya faktor yang mendorong 

dikalangan siswa untuk merokok. Salah satu yang mempengaruhi kebiasaan 

tersebut adalah pengetahuan dan sikap terhadap bahaya rokok itu sendiri. 

Pengetahuan dan sikap ini dapat diubah dengan penyuluhan dan bimbingan 

kesehatan (Fitriani, 2011). 
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Rasulullah dalam sabdanya yang di terjemah hadits dari Abu Hurairah 

radhiallahunhu yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

Artinya : ”Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Merupakan 

tanda baiknya seorang Islam,  dia meninggalkan sesuatu yang 

tidak berguna baginya” (Hadits Hasan riwayat Turmuzi dan 

lainnya). 

 

Berdasarkan survei pendahuluan di SMK  BATIK 1  tanggal 24 mei 2012 

dari hasil wawancara penulis dengan guru BP SMK BATIK 1 Surakarta di 

dapatkan siswa yang sering merokok. Kurang lebih 50 siswa laki-lakinya  

merokok. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti hubungan 

pengetahuan dengan sikap terhadap bahaya merokok pada siswa SMK BATIK 1 

SURAKARTA 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut : ”Apakah ada hubungan antara pengetahuan 

terhadap rokok dengan sikap terhadap bahaya merokok pada siswa SMK BATIK 

1 SURAKARTA?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan tentang rokok dengan sikap terhadap bahaya merokok pada siswa 

SMK BATIK 1 SURAKARTA. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

    Untuk menambah pengetahuan dan sikap siswa terhadap bahaya 

merokok. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi instansi pemerintah 

Untuk bahan perimbangan dan evaluasi bagi tenaga kesehatan    

dalam menggalakkan program hidup bersih tanpa rokok. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

pengetahuan dan sikap terhadap bahaya merokok. 

c. Bagi instansi sekolah 

Dengan penelitian ini diharapkan siswa-siswa dapat mengetahui 

bahaya rokok bagi kesehatannya dan meningkatkan hidup sehat tanpa 

rokok. 

 

  


