duduk dibangku SD dan sudah
merokok ketika di bangku SMA pada
usia ± 18 tahun. Ketika perilaku
merokok sudah di mulai usia anakanak, maka akan sangat berpengaruh
negatif pada perkembangan bangsa
dan negara dimana anak-anak, remaja,
dan dewasa merupakan tunas-tunas
dan harapan penerus perjuangan
bangsa. Dengan demikian sebagai
penerus perjuangan bangsa tersebut
harus dipersiapkan sedini mungkin,
salah satunya dengan menjaga potensi
anak-anak, remaja dan dewasa agar
terbebas dari perilaku merokok. Tahun
2006 The Jakarta Global Youth Survey
melaporkan lebih dari sepertiga pelajar
(30%) biasa merokok. Anak laki-laki
lebih tinggi dibandingkan anak
perempuan (Sukendro dalam Nugroho,
2008). Pada tahun 2030 diperkirakan
kematian akibat rokok didunia akan
meningkat menjadi 10 juta orang
didunia (Firmansyah, 2009).
Ditegaskan oleh WHO bahwa
rokok merupakan salah satu pembunuh
yang paling berbahaya didunia. Pada
tahun 2008, lebih dari 5 juta orang
mati karena penyakit yang disebabkan
oleh rokok. Dengan demikian bisa
diperkirakan dalam waktu 1 menit
tidak kurang dari 9 orang meninggal
dunia akibat dampak racun pada
rokok. Hal ini menjelaskan bahwa
tingkat kematian karena dampak rokok
lebih tinggi dari total tingkat kematian
manusia akibat HIV/AIDS, tubercolis,
malaria, dan flu burung (Sukma,
2011).
Mengingat begitu bahayanya
akibat merokok maka diharapkan
individu,
terutama
masyarakat
Indonesia
dapat
menghentikan
kebiasaan dan perilakunya merokok,
atau paling tidak dapat mengurangi
perilaku merokok agar tingkat

Pendahuluan
. Banyak penyakit telah
terbukti
menjadi
akibat
buruk
merokok, baik secara langsung
maupun
tidak
langsung.
Kebiasaan merokok bukan saja
merugikan si perokok, tetapi juga bagi
orang di sekitarnya. Selain itu, asap
rokok merupakan polusi bagi manusia
dan lingkungan sekitarnya. Bukan
hanya bagi kesehatan, merokok
menimbulkan pula problem di bidang
ekonomi.
Ada sebagian individu yang
sudah tahu akibat negatif rokok akan
menghindari rokok, namun ada
sebagian individu yang lain tetap
berkecenderungan untuk merokok
dengan mengabaikan segala hal
negatif yang diakibatkan oleh rokok
bila dihisap. Hal ini terbukti bahwa
sudah banyak pengetahuan tentang
bahaya merokok dan kerugian yang
ditimbulkan oleh tingkah laku
merokok, namun tingkah laku ini tetap
saja dilakukan. Lebih-lebih yang
mencolok adalah merokok di tempattempat
yang jelas
terpampang
himbauan untuk tidak merokok. Meski
semua orang tahu akan bahaya
merokok, perilaku merokok tidak
pernah
surut
dan
tampaknya
merupakan perilaku yang masih
ditolerir oleh masyarakat.
Perilaku merokok itu sendiri menurut
penelitian Smet (dalam Komalasari
dan Helmi, 2000) bahwa usia pertama
kali merokok pada umumnya berkisar
antara usia 11-13 tahun dan pada
umumnya mereka merokok pada usia
sebelum 18 tahun. Di Indonesia
jenjang pendidikan anak usia 11-13
tahun rata-rata sedang menduduki
bangku
SD.
Jadi
berdasarkan
pernyataan di atas seseorang akan
merokok pertamakali ketika mereka
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kesejahteraan bangsa dari segi
ekonomi yakni penghematan terjadi
dan kesehatan juga meningkat, yang
pada gilirannya membuat bangsa
Indonesia menjadi bangsa yang kuat.
Namun pada kenyataannya, di
negara industri maju, kini justru
mengarah pada perilaku berhenti
merokok, sedangkan di negara
berkembang, khususnya Indonesia,
malah cenderung timbul peningkatan
kebiasaan
merokok.
Peningkatan
perilaku
merokok
di
negara
berkembang, salah satu alasannya
yakni
karena
banyak
negara
berkembang yang menjadi tempat
pelemparan komoditi tembakau.
Demikian juga hasil observasi
penulis pada komunitas vespa Scoul
yang ada di Jl. Slamet Riyadi 392,
depan Restaurant Diamond, bahwa
perilaku merokok mereka cukup
tinggi, yakni setiap kali berkumpul
selama 3 jam, kira-kira tiap anggota
komunitas dapat menghabiskan rokok
sekitar 2 sampai 5 batang rokok. Hal
tersebut diperkuat dengan hasil
wawancara kepada dua anggota
komunitas dengan tingkat pendidikan
berbeda. Satu anggota komunitas
adalah lulusan SLTA sedangkan satu
lagi adalah lulusan S1. Dikatakan
bahwa kalau sedang berkumpul maka
anggota yang lulusan SLTA tersebut
mengaku bisa menghabiskan rokok
hingga 5 batang rokok, sedangkan
anggota yang lulusan Sarjana bisa
menghabiskan rokok sekitar 1-2
batang rokok saja.
Dalam
penelitiannya,
Komalasari dan Helmi
(2000)
merumuskan bahwa faktor bagi
perilaku merokok pada remaja yaitu
kepuasan psikologis, sikap permisif
orang tua terhadap perilaku merokok,
dan teman sebaya. Selain itu faktor

tingkat pendidikan juga sangat
mempengaruhi
pada
perilaku
merokok.
Ergin dkk (2010) bahwa
kelaziman
merokok
pada
saat
kehamilan lebih tinggi 22% dari angka
kelaziman sebuah negara. Ibu muda
yang berusia kurang dari 20 tahun,
dengan pendidikan rendah dan sebagai
migran menjadi faktor utama dalam
penyebab kebiasaan merokok selama
kehamilan. Pada penelitian ini
menunjukkan
bahwa
prevalensi/kelaziman merokok selama
kehamilan ditentukan oleh faktor
sosial
pada
khususnya
tingkat
pendidikan dan kelas sosial, yaitu
semakin rendah pendidikannya dan
belum matangnya usia seorang ibu
lebih besar akan kecenderungan
memiliki kebiasaan merokok selama
kehamilan.
Berdasarkan
data
yang
diperoleh dari Susenas (dalam Sukma,
2011) bahwa kelaziman perokok
berdasarkan tingkat pendidikan yaitu,
pada laki-laki yang berpendidikan
dibawah SD sekitar 74%, SLTP 70%,
SMU 61%, dan setara perguruan tinggi
sebesar 44%. Riskesdas (dalam Ahsan,
2006) mengatakan bahwa prevalensi
perokok tidak sekolah/tidak tamat SD
meningkat menjadi 35% selama
periode tahun 2004-2007. Hal itu
menggambarkan
bahwa
individu
dengan tingkat pendidikan yang lebih
rendah mempunyai kecenderungan
lebih
tinggi
pada
perilaku
merokoknya.
Studi baru yang dilaksanakan
U.S. Center for Disease Control and
Prevention (dalam Ahsan, 2006)
menekankan bahwa betapa sulitnya
orang untuk berhenti dari kebiasaan
merokok. Dinyatakan dari 69%
perokok di Amerika Serikat yang ingin
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berhenti, hanya 6% yang benar-benar
berhasil melakukannya. Menurut hasil
studi tersebut bahwa pria dan wanita
kulit putih lebih mudah untuk berhenti
merokok, sedangkan orang dengan
pendidikan tinggi memiliki tingkat
keberhasilan
sebesar
8,9%
dibandingkan
orang
dengan
pendidikan rendah yang hanya
memiliki tingkat keberhasilan sebesar
3,2%.
Dengan
demikian
bahwa
bertambahnya pengetahuan seseorang
tentang bahaya merokok maka
kemampuan
rasionalitas
dalam
memutuskan untuk menghindari rokok
juga meningkat, sehingga perilaku
merokok semakin rendah.
Berdasarkan uraian di atas
peneliti mengajukan rumusan masalah
sebagai berikut: apakah ada perbedaan
perilaku merokok ditinjau dari tingkat
pendidikan yang berbeda. Peneliti
tertarik meneliti dengan mengambil
judul “ Perbedaan Perilaku Merokok
Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan”.

Sampel yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
anggota
komunitas vespa bernama Scoul yang
mempunyai
tingkat
pendidikan
menengah setara SLTA dan tingkat
pendidikan tinggi setara S1. Alasan
pengambilan
sampel
anggota
komunitas vespa bernama Scoul
karena dalam komunitas tersebut
banyak terbaur individu dari berbagai
kalangan yang berbeda baik status
sosial, pekerjaan maupun tingkat
pendidikannya, dengan demikian
diharapkan dapat mempermudah bagi
peneliti dalam melaksanakan proses
penelitiannya.
Alat ukur yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala
perilaku merokok. Penelitian ini
menggunakan analisis statistik, dengan
menggunakan rumus teknik analisis uji
t (t-test). Alasan menggunakan uji-t
atau t-test antara lain: 1) Bertujuan
untuk mengetahui perbedaan mean
antar dua kelompok, 2) Hanya terdiri
satu jalur klasifikasi yaitu tingkat
pendidikan (SLTA dan pendidikan
Sarjana).
Untuk uji coba alat ukur
dilakukan try out terpakai untuk
menguji validitas dan reliabilitas alat
ukur. Uji validitas akan menentukan
aitem yang gugur atau sahih dan
reliabel pada skala perilaku merokok.
Uji validitas aitem menunjukkan
dari 32 aitem yang diujicobakan
terdapat 30 aitem yang valid dan 2
aitem yang dinyatakan gugur yaitu
aitem nomor 27 dan 30. Aitem yang
valid mempunyai koefisien validitas
(item-total correlation) sebesar 0,305
sampai 0,715 dengan batas kritis (rtabel)
sebesar 0,30 dan koefisien reliabilitas
Alpha sebesar 0,926.

Metode Penelitian
1. Variabel tergantung :
Tingkat
pendidikan.
2. Variabel bebas
:
Perilaku
merokok.
Populasi pada penelitian ini
adalah komunitas vespa bernama
Scoul yang yang ada di wilayah Solo,
yang berjumlah 115 anggota.
Pengambilan sampel penelitian
ini menggunakan teknik insidental
sampling, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan/insidental bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang
kebetulan ditemui itu cocok sebagai
sumber
data
(Mardalis
dalam
Teodjiono, 1998).
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rendah ditunjukkan dengan rerata
empirik < rerata hipotetik yakni 62,80
< 75, sedangkan perilaku merokok
tingkat pendidikan SMA termasuk
sedang dengan rerata empirik sebesar
72,96 dan rerata hipotetik 75. Dengan
demikian perilaku merokok tingkat
pendidikan SLTA lebih tinggi
dibandingkan
tingkat
pendidikan
Sarjana.
Hasil penelitian ini sesuai
dengan hipotesis yang telah diajukan,
yang menyatakan bahwa perilaku
merokok lebih tinggi pada tingkat
pendidikan
SLTA
dibandingkan
dengan tingkat pendidikan Sarjana.
Hal ini karena individu dengan tingkat
pendidikan
Sarjana
mempunyai
pengetahuan yang bertambah tentang
bahaya merokok sehingga kemampuan
rasionalitas dalam memutuskan untuk
menghindari rokok juga meningkat.
Hal ini sesuai dengan Hansen (dalam
Nasution, 2007) bahwa individu
dengan tingkat pendidikan yang lebih
tinggi mendapat informasi yang lebih
banyak tentang bahaya merokok,
mahasiswa juga sudah dibekali dengan
pola pikir yang lebih kritis sehingga
informasi tentang bahaya merokok
tersebut lebih dapat diserap sebagai
suatu peringatan yang harus dianut
yakni untuk tidak merokok, sedangkan
pada
individu
dengan
tingkat
pendidikan yang lebih rendah karena
kurang mendapat informasi tentang
bahaya merokok dan juga tidak begitu
terbentuk pola pikiran yang kritis
maka informasi tentang bahaya
merokok tidak akan dipedulikan. Hal
ini
mengakibatkan
kecanduan
merokok pada individu pendidikan
rendah lebih tinggi dibandingkan
dengan individu pendidikan tinggi.
Didukung pula oleh data
Susenas (dalam Ahsan, 2006) bahwa

Hasil
Analisis
Data
dan
Pembahasan
Sebelum analisis dilaksanakan,
terlebih dahulu dilaksanakan uji
asumsi yang meliputi uji normalitas
dan uji homogenitas. Uji asumsi ini
dilakukan dengan bantuan program
SPSS Versi 19.0.
Dari uji normalitas sebaran
dapat diketahui normal atau tidaknya
penyebaran
dari
data
variabel
penelitian. Hasil uji normalitas sebaran
dari variabel perilaku merokok
memiliki sebaran yang normal dengan
nilai Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z)
sebesar 1,002 dengan p > 0,05. Hal ini
menunjukkan tidak ada perbedaan
yang signifikan antara frekuensi
observasi (fo) dengan frekuensi
hipotetik (fh) yang berarti variabel
penelitian
memenuhi
distribusi
normal.
Kemudian uji homogenitas
varians dilakukan untuk mengetahui
perbedaan
perilaku
merokok
berdasarkan bentuk komunitas. Hasil
uji homogenitas menunjukkan nilai
Levene Statistic 1,475 dengan p >
0,05. Dengan demikian statusnya
homogen.
Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan t-test diperoleh nilai
t sebesar 3,010 dengan p < 0,01. Hasil
ini berarti ada perbedaan perilaku
merokok yang sangat signifikan antara
tingkat pendidikan SMA dengan
tingkat pendidikan Sarjana, dimana
rerata tingkat pendidikan SMA sebesar
72,96, dan tingkat pendidikan Sarjana
sebesar 62,80. Dengan demikian
perilaku merokok tingkat pendidikan
SLTA lebih tinggi dibandingkan
tingkat pendidikan Sarjana.
Berdasarkan hasil analisis
penelitian, tingkat pendidikan Sarjana
memiliki perilaku merokok tergolong
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semakin tinggi tingkat pendidikan
semakin tua rata-rata usia mulai
merokoknya.
Responden
yang
berpendidikan dasar mulai merokok
rata-rata di usia 17 tahun, sedangkan
mereka yang berpendidikan menengah
dan tinggi mulai merokok di usia 18
tahun. Perbedaan pola konsumsi ratarata rokok berdasarkan tingkat
pendidikan laki-laki dan perempuan
sedikit
berbeda.
Responden
perempuan
yang
berpendidikan
menengah memiliki konsumsi rata-rata
tertinggi yaitu 30 bungkus per bulan,
sedangkan yang terendah bagi mereka
yang berpendidikan tinggi yang
mengkonsumsi rokok 23 bungkus
perbulan.
Dibuktikan
lagi
dengan
penelitian yang dilakukan oleh
Solberg, dkk (2007) bahwa semakin
tinggi tingkat pendidikan maka
semakin rendah perilaku merokok
pada siswa, yakni 16% pada
mahasiswa tingkat sarjana, 31% pada
mahasiswa D2, dan 48% pada siswa
SLTA ditinjau dari segi frekuensi
maupun ketergantungannya.
Berdasarkan hasil analisis
penelitian, tingkat pendidikan Sarjana
memiliki perilaku merokok tergolong
rendah ditunjukkan dengan rerata
empirik 62,80, sedangkan perilaku
merokok tingkat pendidikan SMA
termasuk sedang dengan rerata
empirik sebesar 72,96.
Hasil penelitian ini dapat
diindikasikan
bahwa
tingkat
pendidikan Sarjana lebih memiliki
pola pikir yang lebih kritis sehingga
informasi tentang bahaya merokok
tersebut lebih dapat diserap sebagai
suatu peringatan yang harus dianut
yakni untuk tidak merokok, bahwa
fengan bertambahnya pengetahuan
seseorang tentang bahaya merokok

maka kemampuan rasionalitas dalam
memutuskan untuk menghindari rokok
juga meningkat. Bahwa pada individu
dengan tingkat pendidikan sarjana
akan memikirkan kalau rokok itu sama
sekali tidak memberi manfaat pada
tubuh, sehingga intensitas merokok
hanya sebatas seperlunya saja, juga
akan lebih melihat tempat yang
dijadikan merokok, individu Sarjana
akan lebih memilih-milih tempat
merokok yang tidak mengganggu
orang lain.
Hal tersebut sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh
Hansen (dalam Nasution, 2007)
bahwa individu dengan tingkat
pendidikan yang lebih tinggi akan
mendapat informasi yang lebih banyak
tentang bahaya merokok, mahasiswa
juga sudah dibekali dengan pola pikir
yang lebih kritis sehingga informasi
tentang bahaya merokok tersebut lebih
dapat diserap sebagai suatu peringatan
yang harus dianut yakni untuk tidak
merokok, sedangkan pada individu
dengan tingkat pendidikan yang lebih
rendah karena kurang mendapat
informasi tentang bahaya merokok dan
juga tidak begitu terbentuk pola
pikiran yang kritis maka informasi
tentang bahaya merokok tidak akan
dipedulikan. Hal ini mengakibatkan
kecanduan merokok pada individu
pendidikan rendah lebih tinggi
dibandingkan
dengan
individu
pendidikan tinggi.
Selanjutnya perilaku merokok
tingkat pendidikan SMA pada kategori
sedang yakni karena mungkin sudah
banyak
iklan
peringatan
yang
disertakan pada bungkus rokok
sehingga perilaku merokok tidak
sampai pada kategori tinggi, karena
bagaimanapun iklan peringatan sedikit
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banyak
akan
mempengaruhi
rasionalitas individu.
Dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan perilaku merokok antara
individu tingkat pendidikan menengah
dengan individu tingkat pendidikan
tinggi

Nugroho, M.A.B. 2008. Beberapa
Faktor Yang Berhubungan
Dengan Perilaku Merokok
Pada
Siswa
SLTP
di
Kecamatan
Bendosari
Kabupaten Sukoharjo. Skripsi
(tidak diterbitkan). Surakarta:
Program
Studi
Kesehatan
Masyarakat Fakultas Ilmu
Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA
Solberg, L.I., Asche, S.E., Thoele,
M.J. 2007. Smoking and
Cessation Behaviors Among
Young Adults of Various
Educational Backgrounds. Am
J Public Health. August; 97(8):
1421-1428.

Ahsan, A. 2006. Pengaruh Faktor
Sosial Ekonomi terhadap Perilaku
Merokok Individu: Analisis Data
Susenas. Tesis (tidak diterbitkan).
Jakarta: Program Pasca Sarjana
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Sukma, D. 2011. Perilaku Merokok
Siswa Serta Peranan Guru
Pembimbing. Skripsi (tidak
diterbitkan). Padang: Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang.

Ergin, I., Hassoy,H. Tanik, F.A. Aslan,
G.
2010.
Meseaartceh
Arrnticalel Age, Education
Level
And
Migration:
Socioeconomic Determinants
for Smoking During Pregnancy
in a Field Study From Turkey.
BMC Public Health. Vol.
10:325
Firmansyah,
D. 2009.
Asuhan
Keperawatan Dengan Gagal
Jantung di Ruang Sakura
RSUD Sragen.
Surakarta:
Fakultas
Keperawatan
Universitas Muhammadiyah.
Komalasari, D & Helmi, A. F. 2000.
Faktor-Faktor
Penyebab
Perilaku
Merokok
Pada
Remaja. Jurnal Psikologi, 28:
37-47.
Nasution, I,K. 2007. Perilaku Merokok
pada
Remaja,
[Online],
http://library.usu.ac.id:8080.

6

PERBEDAAN PERILAKU MEROKOK DITINJAU DARI
TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Muhammad Didik Amarudin*
Rini Lestari*
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Abstraksi. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi
juga bagi orang di sekitarnya. Bukan hanya bagi kesehatan, merokok juga
menimbulkan problem di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui perbedaan perilaku merokok pada komunitas vespa scoul tingkat
pendidikan SMA dan tingkat pendidikan Sarjana, sehingga penulis mengajukan
hipotesis ”ada perbedaan perilaku merokok antara individu dengan tingkat
pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi”. Populasi dalam penelitian ini
adalah komunitas vespa bernama Scoul yang ada di wilayah Solo, yang berjumlah
115 anggota, dimana 60 anggota berpendidkan SMA dan 55 berpendidikan
Sarjana. Teknik pengambilan sampel dengan insidental sampling, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber
data, yang ditetapkan terlebih dahulu jumlah sampelnya, yakni 50 sampel yang
terdiri dari 25 sampel tingkat pendidikan SMA dan 25 sampel tingkat pendidikan
sarjana. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian
yakni: skala perilaku merokok. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
uji t.
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh t sebesar 3,010 dengan p < 0,01.
Hasil ini berarti ada perbedaan perilaku merokok yang sangat signifikan antara
tingkat pendidikan SMA dengan tingkat pendidikan Sarjana, dimana rerata tingkat
pendidikan SMA sebesar 72,96, dan tingkat pendidikan Sarjana sebesar 62,80.
Dengan demikian perilaku merokok tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi
dibandingkan tingkat pendidikan Sarjana.
Rerata hipotetik variabel perilaku merokok sebesar 75. Rerata empirik
tingkat pendidikan Sarjana memiliki perilaku merokok tergolong rendah yang
ditunjukkan dengan angka sebesar 62,80 < 75, yang mana rerata empirik < rerata
hipotetik, sedangkan perilaku merokok tingkat pendidikan SMA termasuk sedang
dengan rerata empirik sebesar 72,96 <75 yang mana rerata empirik < rerata
hipotetik. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perilaku merokok antara
individu dengan tingkat pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi.
Kata kunci: perilaku merokok, tingkat pendidikan menengah dan tingkat
pendidikan tinggi
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