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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

      Masa remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, 

pada masa ini remaja tidak dapat dikatakan anak-anak namun juga belum cukup 

matang menjadi seorang dewasa karena usia remaja adalah masa bersenang-

senang, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya namun masih memiliki emosi 

yang labil dan masa mencari jati diri. Salah satu tugas perkembangan masa remaja 

seperti yang dikemukakan Hurlock (2012) merupakan masa mencapai hubungan 

baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita dan 

mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. 

Orang tua memiliki peran yang banyak pada perkembangan remaja, akan tetapi 

apabila nilai-nilai orang dewasa bertentangan dengan teman sebaya maka remaja 

akan memilih teman sebaya demi mendapatkan dukungan teman-teman yang 

menentukan kehidupan sosial mereka. Sebagian besar remaja ingin diterima oleh 

teman-teman sebayanya, tetapi hal ini sering kali diperoleh dengan perilaku yang 

oleh orang dewasa dianggap tidak bertanggung jawab salah satunya perilaku 

merokok (Hurlock,2012). Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Chotidjah (2012) Sebagian besar perokok remaja pertama mengenal rokok 

dari teman-teman mereka (63,63%), orangtua (16,36%) dan keluarga (12,72%) 

yang merupakan orang paling dekat dalam kehidupan sosial mereka. 
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      Merokok merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia pada abad ke-21 

ini. Merokok tidak hanya melanda orang dewasa melainkan juga melanda remaja 

bahkan anak-anak sudah mulai menghisap barang yang merusak tubuh tersebut. 

Smet (dalam Komalasari dan Helmi,2006) mengatakan bahwa usia pertama kali 

merokok pada umumnya berkisar antara tahun 11-13 tahun dan mereka umumnya 

merokok sebelum usia 18 tahun. Laporan penelitian yang ditulis dalam 

Understanding Children and Adolescents (Sonna,2007) menyatakan perokok 

remaja rata-rata mencoba untuk pertama kalinya pada usia empat belas tahun. 

Tiga belas persen dari usia sebelas sampai lima belas merokok secara rutin. 

      Remaja perokok pada awalnya hanya ikut-ikutan dengan teman, iseng, agar 

lebih tenang pada waktu berpacaran, berani ambil resiko, karena bosan dan tidak 

ada yang sedang dilakukan, dan supaya kelihatan seperti orang dewasa 

(Nainggolan,2009) namun, lama-kelamaan hal tersebut menjadi suatu kebiasaan 

yang sulit untuk dihindari dan dihentikan yang disebabkan karena dampak 

ketergantungan yang ditimbulkan oleh rokok. Rokok juga dapat menjadi jalan 

bagi remaja untuk melakukan penyimpangan lain seperti minuman keras dan 

narkoba. Perilaku merokok pada remaja umumnya semakin lama akan semakin 

meningkat sesuai dengan tahap perkembangannya dan sering mengakibatkan 

mereka mengalami ketergantungan nikotin, sehingga ketika seseorang awalnya 

merasakan sensasi rokok, lama kelamaan sensasi tersebut akan bertambah dan 

remaja akan mencoba hal hal baru yang lebih menantang seperti minuman keras 

dan narkoba. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Efendi (dalam Lestari&Purwandari,2012) yang menyatakan bahwa perilaku 
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merokok bisa menjadi pintu masuk pertama terhadap perilaku negatif yang lain 

seperti minum alkohol, narkoba, agresif dan destruktif. 

      Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan baik 

itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dilihat dari individu yang 

bersangkutan rokok mengandung tiga bahan utama yaitu tar, nikotin, dan karbon 

monooksida yang membahayakan bagi perokok itu sendiri karena dapat 

menyebabkan berbagai penyakit seperti kangker paru, tenggorok dan mulut, 

kangker kandung kemih, jantung, paru-paru, meningkatkan resiko bronchitis 

kronik serta hipertensi. ilihat dari orang disekitarnya rokok dapat menimbulkan 

hal negatif bagi perokok pasif karena mereka ikut menghirup asap rokok dari 

orang yang merokok sehingga dapat meningkatkan resiko kangker dan penyakit 

jantung, paru, serta menimbulkan kematian mendadak pada anak (Djauzi,2009). 

      Tahun 2000, merokok membunuh hampir 5 juta orang diseluruh dunia, 

setengah di negara berkembang dan setengah lagi di negara industri. Lebih dari 

setengah dari kematian tersebut adalah perokok berusia 30-69 tahun dan laki-laki 

memiliki kemungkinan 3 kali lipat dari pada perempuan meninggal dini akibat 

merokok (Ezzati & Lopez dalam Papalia dkk,2009). International Agency for 

Cancer Research,20002;WHO,2002b menyebutkan bahwa pada tahun 2020 nanti, 

jika populasi perokok terus bertambah maka tembakau akan memberikan 

kontribusi pada sepertiga penyebab kematian orang dewasa di dunia (Papalia 

dkk,2009). 

      Merokok tidak hanya merugikan dari segi kesehatan, akan tetapi juga 

merugikan dari segi ekonomi karena mereka harus mengeluarkan uang untuk 
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membeli rokok. Komalasari dan Helmi (2006) menyatakan bahwa merokok sama 

saja dengan membakar uang. Jika yang merokok adalah remaja, mereka terpaksa 

harus menyisihkan uang saku, bahkan yang lebih parahnya mereka harus 

berbohong dengan orang tua agar mendapatkan uang atau dengan memeras teman 

mereka di sekolah demi tercapainya keinginan untuk merokok. 

      Para remaja tersebut beranggapan bahwa rokok merupakan simbol kejantanan. 

Mereka tersugesti dari iklan-iklan rokok yang menyimbolkan rokok sebagai 

simbol kejantanan, selain itu dengan merokok mereka merasa dapat memperoleh 

ketenangan ketika sedang menghadapi suatu masalah, merasa percaya diri, agar 

tidak dikatakan banci, dianggap sebagai orang dewasa, dan memiliki solidaritas 

tinggi terhadap teman-temannya. Brigham (dalam Komalasari dan Helmi,2006) 

mengungkapkan bahwa perilaku merokok bagi remaja merupakan simbol dari 

kematangan, kekuatan, kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis. 

Sekarang ini merokok bukanlah hal tabu bagi mereka, mereka tidak sungkan 

untuk merokok di depan umum. Tidak sulit mencari perokok remaja pada era ini, 

dapat kita jumpai di tempat-tempat nongkrong sehabis pulang sekolah, halte bus, 

bus umum, warung makan bahkan tempat-tempat olahraga.  

      Bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok sangat banyak 

sehingga diharapkan jumlah perokok dapat berkurang setiap tahunnya dan lama-

kelamaan perilaku merokok akan hilang sehingga tidak ada masyarakat yang 

terkena dampak dari rokok, semakin sadarnya dan semakin banyaknya 

pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tentang bahaya rokok 

semoga mereka lebih menyadari dan menjaga kesehatan dirinya masing-masing 
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dengan tidak mendekat atau mengkonsumsi rokok. Semua pihak turut mendukung 

untuk memerangi perilaku merokok tersebut agar semua orang khusunya para 

remaja tidak terjerumus kedalam keadaan tersebut.  

      Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah 

perokok di Indonesia, salah satunya adalah dengan memperingati hari tanpa 

tembakau, membuat aturan hukum yang tertuang dalam UU No.36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, PP No 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung 

zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan peraturan menteri 

kesehatan No 28/2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi 

kesehatan pada kemasan produk tembakau (Mulyana, 2013) dan membatasi 

penayangan iklan rokok pada waktu fring times atau waktu tambahan di larut 

malam (diatas jam 22.00), serta dibentuknya klinik-klinik yang memfasilitasi 

masyarakat yang ingin berhenti merokok, seperti yang dipostingkan oleh Lia  

(2011) bahwa pada tanggal 16 November 2011 pemerintah kota Solo meresmikan 

3 klinik berhenti merokok (KBM) di 3 puskesmas. Ketiganya adalah KBM di 

puskesmas Purwodingratan, puskesmas Kratonan, dan puskesmas Penumping, 

akan tetapi masalah tersebut seperti halnya lingkaran setan yang sangat sulit untuk 

mencari solusi pemecahan masalahnya.  

      Perusahaan rokok merupakan perusahaan yang memberikan kontribusi besar 

bagi keuangan di negara kita ini yang didapat dari pembayaran bea cukai, 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menghentikan 

penduduk di Indonesia dari mengkonsumsi rokok. Jika peredaran rokok dilarang, 

maka pemerintah akan menghadapi demo besar-besaran dari petani tembakau, 
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produsen rokok, juga para buruh pabrik rokok, namun jika peredaran rokok tidak 

dibatasi atau bahkan cenderung dihapuskan, maka angka kesehatan di Indonesia 

akan semakin menurun yang berarti bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) 

pun ikut menurun. Mudahnya mendapatkan rokok juga turut memberikan 

kontribusi dalam menambah jumlah perokok remaja di Indonesia.  

       Tren global menunjukkan penurunan prevalensi merokok, akan tetapi 

Indonesia justru mengalami kenaikan selama periode 1980 hingga 2012. Jumlah 

pria perokok di Indonesia tercatat sebagai yang kedua tertinggi di dunia sebesar 

57 persen  setelah Timor-Leste sebesar 61,1 persen (Fajry, 2014). Data dari   

Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa perilaku merokok penduduk 15 tahun ke 

atas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 

34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. 64,9 persen laki-laki dan 

2,1 persen perempuan masih menghisap rokok tahun 2013. Ditemukan 1,4 persen 

perokok umur 10-14 tahun, 9,9 persen perokok pada kelompok tidak bekerja.   

Dibandingkan dengan penelitian Global Adults Tobacco Survey (GATS) pada    

penduduk kelompok umur ≥15 tahun, proporsi perokok laki-laki 67,0 persen dan 

pada Riskesdas 2013 sebesar 64,9 persen, sedangkan pada perempuan menurut 

GATS adalah 2,7 persen dan 2,1 persen menurut Riskesdas 2013.  

      Proporsi mengunyah tembakau menurut GATS 2011 pada laki-laki 1,5 persen 

dan perempuan 2,7 persen, sementara Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi laki-

laki 3,9 persen dan 4,8 persen pada perempuan. Kuantitas perilaku merokok pada 

masa remaja semakin meningkat, kelompok umur 15-19 tahun merupakan 

kelompok yang terbesar merokok dengan angka 43,3% (Syam,2014). 
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L.D.Johnston et al (dalam Papalia dkk,2009) mengungkapkan bahwa di Negara 

AS pada tahun 2004 terdapat sebanyak 9,2 persen dari siswa kelas delapan, 16 

persen dari siswa kelas sepuluh, dan 25 persen siswa kelas duabelas adalah 

perokok. 

      Fakta dari penelitian  Kharie, dkk (2014) menunjukkan bahwa frekuensi anak 

dengan perilaku merokok tertinggi yaitu perilaku merokok berat 14 responden 

(41,2%), dan terendah perilaku merokok sangat berat 2 responden (5,9%). Anak 

dengan perilaku merokok berat tertinggi di temukkan pada usia 17 tahun sebanyak 

6 responden dan sangat berat 1 responden, pada usia 15 tahun terdapat paling 

banyak perilaku merokok ringan sebanyak 4 responden dan berat sebanyak 4 

responden. Usia 16 terdapat paling banyak perilaku merokok berat sebanyak 4 

responden, dan 1 responden untuk sangat berat. Kemala dan Hasnida (2005) 

diketahui bahwa dari 98 respnden secara rata-rata subjek penelitian memiliki 

tingkat perilaku merokok yang lebih tinggi daripada populasinya secara umum, 

kemudian berdasarkan kategori menunjukkan bahwa remaja laki-laki termasuk 

dalam kategori sedang sebesar 72,4%, sedangkan sisanya 18,4% kategori rendah 

dan 9,2% kategori tinggi. Penelitian Maseda,dkk (2013) menunjukkan bahwa dari 

128 responden terdapat 76 orang (59,4 %) dengan perilaku tidak merokok dan 56 

orang (40,6 %) dengan perilaku merokok. 

      Alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada remaja muncul karena 

adanya beberapa faktor seperti pengaruh orang tua, pengaruh teman, faktor 

kepribadian, dan pengaruh iklan (mutadin,2002). Perilaku merokok pada remaja 

cenderung dilatarbelakangi oleh interaksi teman sebaya. Penelitian yang dilakukan 



8 

 

 

Hasanah & Sulastri (2011) mengemukakan bahwa faktor yang memicu perilaku 

merokok pada remaja yaitu adanya dukungan teman sebaya yang kuat. Teman 

sebaya berperan sebagai agen sosialisasi yang membantu dalam membentuk 

perilaku dan keyakinan anak (Ormrod,2009). Interaksi teman sebaya mempunyai 

arti yang sangat penting bagi remaja, ketika remaja tidak dianggap dalam teman 

sebayanya maka remaja akan merasa sedih, frustasi, atau mungkin depresi. 

Selanjutnya, penolakan dan pengabaian dari teman sebaya ini menjadikan remaja 

merasa kesepian dan timbul rasa permusuhan, berhubungan dengan kesehatan 

mental individu dan masalah kriminal (Santrock,2005). Remaja selalu berusaha 

untuk menyamai dengan teman sebayanya dan menerima semua pengaruh dari 

teman sebaya. Pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya dapat berupa pengaruh 

positif maupun negatif. Salah satu pengaruh negatif yang diberikan oleh teman 

sebaya adalah perilaku merokok tersebut. 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah apakah ada 

hubungan antara interaksi teman sebaya dengan perilaku merokok pada remaja ?. 

Dengan rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “hubungan antara interaksi teman sebaya dengan 

perilaku merokok pada remaja”. 

B. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara interaksi teman sebaya dengan perilaku merokok 

pada remaja. 
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2. Mengetahui tingkat perilaku merokok pada remaja. 

3. Mengetahui tingkat interaksi teman sebaya. 

4. Mengetahui peran interaksi teman sebaya terhadap perilaku merokok. 

C. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa atau remaja dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat 

memberikan informasi kepada remaja mengenai dampak negatif dari merokok 

dan mampu mengubah perilaku merokok serta lebih berhati-hati dalam 

memilih teman bermain. 

2. Bagi orang tua di harapkan dengan adanya penelitian ini orang tua agar lebih 

memperhatikan dan waspada terhadap kelompok teman sebaya anak-anaknya 

serta memberikan pengarahan untuk lebih selektif dalam memilih teman yang 

berkaitan dengan perilaku merokok. 

3. Masukan bagi sekolah, agar dapat lebih memperhatikan anak didiknya dalam 

menerima pengaruh dari teman sebaya dan memberikan pengetahuan serta 

terus mempromosikan tentang bahaya akibat merokok bagi kesehatan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian, khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan 

penelitian ini. 

 

 

 


