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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak orang mengetahui akan bahaya yang sering ditimbulkan dari 

perilaku merokok. Perilaku ini semakin hari semakin meningkat walaupun sudah 

ada larangan merokok di tempat-tempat umum, dan juga sudah keluarnya fatwa 

haram MUI merokok dimana-mana. Perokokpun tidak peduli dengan keberadaan 

orang disekitar yang juga berhak mendapatkan udara bersih. Perilaku merokok ini 

sudah merabah ke usia belia bahkan pada perempuan yang dampaknya sangat 

beresiko terutama bila sedang mengandung. (Sulistyo, 2009) 

Salah satu kebiasaan masyarakat saat ini yang dapat ditemui hampir di 

setiap kalangan masyarakat adalah perilaku merokok. Rokok tidaklah suatu hal 

yang baru dan asing lagi di masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua 

maupun muda. Orang merokok mudah ditemui, seperti di rumah, kantor, cafe, 

tempat-tempat umum, di dalam kendaraan, bahkan hingga di sekolah-sekolah 

(Redaksi Plus, 2010). 

Di seluruh dunia diperkirakan bahwa pria merokok hampir lima kali lebih 

banyak daripada perempuan, tetapi rasio angka prevalensi merokok perempuan 

terhadap laki-laki bervariasi secara dramatis di seluruh negara. Di negara-negara 

berpenghasilan tinggi, termasuk Australia, Kanada, Amerika Serikat dan sebagian 

besar negara Eropa Barat, perempuan merokok hampir di tingkat yang sama 

seperti laki-laki. Namun, di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah 
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perempuan merokok jauh lebih sedikit daripada laki-laki . Di Cina , misalnya, 61 

% pria dilaporkan menjadi perokok saat ini, dibandingkan dengan hanya 4,2 % 

dari perempuan. Demikian pula, di Argentina 34 % pria dilaporkan menjadi 

perokok saat ini, dibandingkan dengan 23 % dari perempuan. (World Health 

Organization, 2011) 

Rerata proporsi perokok saat ini di Indonesia adalah 29,3 persen. Proporsi 

perokok saat ini terbanyak di Kepulauan Riau dengan perokok setiap hari 27,2 

persen dan kadang-kadang merokok 3,5 persen. Proporsi perokok untuk wilayah 

Jawa Tengah dengan perokok setiap hari 55,9 persen dan kadang-kadang merokok 

8,7 persen. Berdasarkan data Riskesdas 2014 prosentase perokok dibagi 

berdasarkan jenis kelamin, untuk wilayah Jawa Tengah perokok laki-laki 

meningkat 4,8 persen dari tahun 2011 dan perokok perempuan meningkat 5,1 

persen dari tahun 2011 (Depkes, 2014) 

 Kebiasaan merokok didukung oleh beberapa faktor. Perokok beralasan 

bahwa dengan merokok akan mendapatkan ketenangan, lebih diakui dalam 

hubungan sosial karena merokok seringkali merupakan bagian dari aktifitas sosial, 

menghilangkan stress dan perasaan negatif, serta merasa lebih baik (Shuaib dkk, 

2010). Kebiasaan merokok sulit dihentikan karena beberapa alasan, seperti: level 

morbiditas dan mortalitas yang meningkat di lingkungan (misalnya: kehilangan 

seseorang yang disayangi), kebiasaan, kurangnya kontrol, stressor sosial-ekonomi 

(misalnya: stress di tempat kerja), dan masalah keluarga yang dapat memicu stress 

(Tsourtos, 2008). 
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Perilaku merokok pada remaja awal hingga menginjak dewasa awal 

dimulai dari kecenderungan individu tersebut untuk menghisap rokok. 

Kecenderungan merupakan predisposisi (kesiapan seseorang bersangkutan untuk 

bertindak dalam menghadapi objek sikap) dan ini dipengaruhi oleh kognisi dan 

perasaan. (Istiqomah, 2002) 

Green (dalam Notoatmodjo, 2010) menyatakan predisposisi dapat 

terwujud dari pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keyakinan. WHO juga 

menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang 

lain. Kepercayaan sering diperoleh dari orang-orang sekitar terhadap suatu objek 

tertentu, sedangkan sikap menggambarkan suka atau tidak sukanya seseorang 

terhadap objek. 

Selain pengetahuan dan keyakinan, WHO juga menambahkan bahwa 

individu cenderung melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh orang-orang 

penting yang ada di sekitarnya (reference group). Selain reference group,  

perilaku juga dipengaruhi oleh adanya sumber-sumber daya (resource) seperti 

fasilitas, uang, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu perilaku merokok 

sering diawali dengan adanya kecenderungan untuk mencoba menghisap terlebih 

dahulu hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan individu tersebut untuk 

merokok. (Notoatmodjo, 2010) 

Mu’tadin (2002) menyatakan bahwa kecenderungan individu untuk 

melakukan perilaku merokok akan meningkat, jika memiliki teman-teman yang 

merokok atau sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok. 
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Kecenderungan perilaku merokok dapat pula terbentuk karena adanya 

stimulus dari dalam individu yang mengakibatkan timbulnya respon pada diri 

individu tersebut untuk merokok.  

Adapun penelitian Martini dan Muji (2005) yang menyatakan bahwa 

kecenderungan perilaku merokok sangat dipengaruhi oleh persepsi individu 

terhadap fungsi rokok itu sendiri dan keinginan individu tersebut untuk mencoba 

merokok tanpa adanya paksaan ataupun pengaruh dari lingkungan luar. Seseorang 

dapat dikatakan memiliki kecenderungaan untuk menjadi perokok, apabila 

individu tersebut merokok sebannyak 1-4 batang perharinya.  

Masa remaja adalah masa pubertas. Masa transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa ini merupakan masa yang sering kali menjadi masa paling 

heboh dalam kehidupan seseorang. Banyak hal yang dialami dan terjadi pada 

masa remaja. Apabila masa ini tidak ditangani secara bijaksana dan dihadapi 

dengan baik maka timbul stres yang berdampak pada kedewasaan seseorang 

(Mumpuni & Wulandari, 2010). 

Harus diakui bahwa rokok memang dapat meningkatkan kreativitas bagi 

pecandunya. Rokok juga dapat memberikan ketenangan, mengusir perasaan 

malas, menghilangkan sakit kepala dan stress, karena nikotin adalah psikotropika 

stimulan. Timbulnya perasaan tenang, bebas stres, dan kreatif adalah reaksi positif 

dari psikotropika yang hanya berlaku bagi pecandunya. Namun bagi yang bukan 

merupakan perokok aktif, efek yang didapat tidak demikian (Partodiharjo. 2003). 

Kadangkala seseorang akan menjadi perokok bila mengalami gangguan 

stress dengan alasan untuk menghilangkan stress (Fadilah, 2006). Sementara itu 
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Psikiater Al Bachri Husin mengatakan, stress pasti ada dalam setiap kehidupan 

manusia. Manusia mengalami stress bila mereka mendapatkan tantangan. Banyak 

situasi-situasi kehidupan yang dapat menyebabkan kita mendapatkan tantangan. 

Orang-orang yang memiliki sejumlah stress cenderung sukar menghentikan 

kebiasaan merokok. Begitu pula pada mereka yang mempunyai kecenderungan 

mempunyai mood yang negative seperti kesedihan dan kecemasan.(Hasnida & 

Kemala, 2005). 

Goodman & Leroy (dalam McKean dan Misra, 2000) mengemukakan 

bahwa salah satu pemicu stress justru sering datang dari lingkungan 

sekolah/kampus universitas yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan 

sehat untuk perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Bagi sebagian peserta 

didik, sekolah/kampus universitas dengan segala elemennya justru menjadi 

sesuatu yang menakutkan. Elemen-elemen yang dimaksud antara lain kurikulum 

yang dirasa terlalu berat, cara mengajar guru/dosen yang menekan atau 

merendahkan, lingkungan pergaulan sebaya yang tidak sehat, serta beban tugas 

yang banyak dan waktu pengumpulan tugas yang sangat sedikit.  

Sebagai mahasiswa yang hidup dalam lingkungan akademik, stress utama 

yang dihadapi disebut sebagai stress akademik. Secara objektif, stress akademik 

dapat dilihat sebagai tekanan yang didapatkan dalam menyelesaikan pendidikan 

untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Secara subjektif, tekanan ini menghasilkan 

repson yang bersifat pribadi, untuk menghadapi tekanan yang dihadapi. Respon 

ini dapat bermacam-macam, apakah berusaha untuk menyelesaikan masalah, atau 

lari dari masalah tersebt, atau bahkan juga hanya dapat terpaku tidak dapat 
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melakukan apa-apa. Respon ini dikenal sebagai respon tempur , terbang atau 

terpaku (fight, flight or freeze responses). Untuk menyelesaikan tekanan dengan 

baik, mereka harus mengumpulkan dan menilai sumber daya yang dimiliki dalam 

membuat strategi mengatasi tekanan yang dihadapinya. (Hasan, 2012) 

Mekanisme pertahanan diri tidak dapat dilepaskan dengan stress yang di 

alami seseorang. Mekanisme pertahanan diri merupakan respon khas dari stress 

yang diterima. Dalam situasi akademik, stress yang dihadapi mahasiswa atau 

mahasiswi berhubungan dengan lingkungan perguruan tinggi tempatnya menuntut 

ilmu. Stress dalam lingkungan ini dikenal dengan istilah stress akademik. (Hasan, 

2012) 

Menurut Govaerst & Gregoire (2004) stress yang paling umum dialami 

oleh mahasiswa merupakan stress akademik. Stress akademik dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan individu mengalami tekanan hasil persepsi dan penilaian 

tentang stressor akademik, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan di perguruan tinggi.  

Mahasiswa mengalami stress sebagai tuntuan kehidupan akademik yang 

harus dijalani. Kehidupan akademik bukan hanya sekedar datang ke kampus, 

menghadiri kelas, ikut serta dalam ujian, dan kemudian lulus, tetapi banyak 

aktivitas yang terlibat dalam kegiatan akademik. Bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan teman sesama mahasiswa dengan karakteristik dan latar belakang 

berbeda, mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan-kegiatan non-

akademis, dan bekerja untuk menambah uang saku. Kondisi tersebut dapat 
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menjadi stressor bagi mahasiswa. Pola hidup yang kompleks ini seringkali 

menjadi beban tambahan di samping tekanan dalam kuliah yang melelahkan.  

Davidson (2001) mengemukakan sumber stress akademik meliputi: situasi 

yang monoton, kebisingan, tugas yang terlalu banyak, harapan yang mengada-ada, 

ketidakjelasan, kurang adanya control, kehilangan kesempatan, tuntutan yang 

saling bertentangan, dan deadline tugas perkuliahan.  

Peneliti mengambil data awal dengan melakukan wawancara dengan 

beberapa mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadaiyah 

Surakarta pada tanggal 20 Februari 2015. Peneliti mencari subjek dengan cara 

insidental, dimana peneliti menemukan subjek secara kebetulan. Sebelum 

melakukan wawancara dengan subjek Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, peneliti melakukan survey awal dengan menanyakan 

ke beberapa subjek dari Fakultas lain (Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, 

Fakultas Psikologi , Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Teknik Kimia) 

untuk mengetahui Fakultas mana yang memiliki beban tugas akademik terlalu 

banyak. Berdasarkan hasil survey dari beberapa subjek di atas dapat disimpulkan 

bahwa Fakultas Kedokteran memiliki beban tugas akademik yang banyak dengan 

deadline waktu yang singkat, selain itu rangkain kegiatan dan jadwal praktikum 

yang terlalu padat terkadang membuat banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran 

sulit untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas dengan waktu istirahat 

belum lagi jika sedang coas di klinik yang jaraknya jauh dari tempat tinggal.  

Wawancara pertama dengan subjek D Fakultas Kedokteran semester 9 

yang saat ini sedang menyusun skripsi. D mengaku masa tersulit ketika berada di 
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Fakultas kedokteran ketika berada di semester awal, yaitu semester 1 sampai 3. 

Alasan kuat yang menyebabkan terjainya stress akademik pada subjek D adalah 

ketika merasa belum memiliki teman dekat, tugas tugas yang sulit dan banyak, 

deadline tugas yang singkat ditambah ketidakmampuan D membagi waktu antara 

nongkrong dan mengerjakan tugas 1 dengan tugas lainnya. D mengatakan bahwa 

mayoritas tugas dikerjakan dengan menulis tangan. Hal ini yang menyebabkan D 

mencoba mencari pelarian untuk mencari sebuah ketenangan dengan cara 

mencoba merokok, meskipun baru pertama kali memiliki keinginan untuk 

mencoba merokok dan batuk-batuk. D mengaku bukan perokok aktif yang setiap 

harinya selalu menghisap rokok seperti halnya laki-laki. D hanya menghisap 

rokok ketika merasa beban tugas yang harus dilalui terlalu berat dan banyak. 

Intensitas merokok menurun ketika D sudah mulai menginjak semester 5. Di 

semester 5, D sudah memiliki banyak teman dan selalu mengerjakan berkelompok 

jika ada tugas, hal ini membuat D tidak lagi merasa kesepian dan merasa tugas-

tugas dari dosen ringan ketika dikerjakan dengan teman-teman. 

Wawancara selanjutnya kepada salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran 

di Universitas Swasta di Surakarta dengan inisial nama N yang mengaku sekarang 

ini sedang semester 2. N mengaku mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan di area kampus, seringkali N merasa memiliki teman banyak namun N 

masih saja merasa sendiri tidak seperti waktu SMA. Tidak hanya kesulitan 

beradaptasi saja yang N rasakan, N juga merasa kesulitan memahami dan 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas-tugas yang harus 

ditulis tangan dengan deadline yang singkat, tidak ada teman untuk mengerjakan 
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bersama, sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas satu dengan tugas 

lainnya dan untuk aktivitas lain, ditambah N juga memiliki online shop membuat 

N merasa tertekan dan stress. Stress ini sangat menggangu pikiran dan hati N, 

terkadang N mempunyai pikiran untuk melampiaskan emosi ini. Melihat laki-laki 

disekeliling N yang sedang menghisap rokok, N mengira merokok bisa membuat 

si perokok itu merasa tenang, semua beban hilang sesaat, dan relax. Oleh karena 

itu, N mengaku ada keinginan yang tinggi untuk merokok ketika merasa benar-

benar merasa stress karena beban yang datang dari lingkungan kampus ataupun 

luar kampus.  

Wawancara ketiga dilakukan peneliti dengan mahasiswi semester 4 di 

Fakultas dan Universitas yang sama dengan subjek pertama dan kedua. Subjek 

ketiga ini berinisial G, yang menyatakan bahwa walaupun sudah semester 4 G 

masih sering merasa kurang mampu membaur dengan teman-teman yang lain. G 

mengaku kurang bisa mengikuti kebiasaan teman-temannya yang lebih memilih 

untuk selalu mengerjakan berkelompok daripada mengerjakan tugas sendiri, 

karena G merasa mengerjakan kelompok dengan teman cenderung kurang efisien 

karena akan banyak mengobrol, banyak bercandanya, dan terasa lama selesainya, 

berbeda jika mengerjakan sendiri lebih bisa fokus. Pikiran G yang seperti ini 

ternyata justru membuat G merasa stress karena apa-apa melakukan sendiri, tidak 

ada usulan dari oranglain, dan mudah merasa ngantuk yang padahal tugas-tugas 

yang diberikan dari dosen tidak hanya dari dosen satu, akan tetapi hampir setiap 

dosen memberikan tugas dengan deadline yang singkat. Hal ini membuat G 

memiliki keinginan yang kuat untuk merokok dengan alasan sebagai coping stress 
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agar pada saat mengerjakan tugas bisa maksimal tanpa merasakan stress dan 

tertekan.  

Dari ketiga narasumber yang ditemui peneliti dapat dilihat bahwasannya 

keinginan mahasiswi untuk merokok salah satunya terjadi karena stress yang 

dialami. Stressor yang memicu keinginan untuk merokok sehingga memiliki 

kecenderungan perilaku merokok tinggi adalah stress akademik dan 

ketidakmampuan mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan. Gangguan belajar 

dan ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan tugas tepat waktu membuat 

individu tersebut merasa tertekan, putus asa, dan memiliki kecenderungan 

merokok yang pada akhirnya memilih untuk merokok sebagai pelampiasan 

ketenangan karena mekanisme pertahanan diri individu yang lemah. 

Dari uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah apakah mahasisiwi 

yang mengalami stress akademik lalu memiliki keinginan untuk merokok? Dari 

latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah hubungan antara stress 

akademik dan kecenderungan  perilaku merokok pada mahasiswi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara stress akademik dengan 

kecenderungan perilaku merokok pada mahasiswi.  

2. Untuk mengetahui tingkat stress akademik yang dimiliki mahasiswi 

3. Untuk mengetahui kecenderungan perilaku merokok pada mahasiswi  

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif stress akademik terhadap 

kecenderungan perilaku merokok 
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C. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaaat bagi subjek 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan mengenai bahaya 

merokok bagi wanita dan diharapkan mahasiswi bisa mengurangi merokok 

setelah tahu bahaya yang ditimbulkan dari perilaku merokok. 

2.  Manfaat bagi Institusi 

    Diharapkan penelitian ini bisa memberikan perhatian kepada Institusi untuk 

dapat mencegah terjadunya kecenderungan perilaku merokok pada mahasiswi 

saat mengalami stress akademik. 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

 Diharapkan penelitian ini bisa memberikan acuan atau referensi bagi peneliti 

lain yang ingin melakukan penelitian yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


