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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Merokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan 

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu. Merokok adalah perilaku 

menghisap rokok yang diminati oleh banyak kaum laki-laki. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan ada lebih dari 1,1 miliar perokok di 

seluruh dunia, dengan lebih dari 80% dari anggota yang tinggal di negara-

negara berpenghasilan rendah dan menengah. Terutama bermasalah adalah 

bahwa penggunaan tembakau, termasuk bentuk-bentuk penggunaan lain selain 

rokok, terus meningkat di kalangan remaja di banyak negara, dan cenderung 

membahayakan kemajuan dalam mengurangi penyakit kronis dan kematian 

yang berhubungan dengan tembakau (WHO, 2014).  

Angka prevalensi merokok di Indonesia merupakan salah satu diantara 

yang tertinggi di dunia, 46,8% laki-laki dan 3,1% perempuan dengan usia 10 

tahun ke atas yang diklasifikasikan sebagai perokok. Jumlah merokok 

mencapai 62,8 juta, 40% di antaranya berasal dari kalangan ekonomi bawah. 

Meskipun faktanya kebiasaan merokok menjadi masalah kesehatan utama di 

Indonesia dan menyebabkan lebih dari 200.000 kematian per tahunnya, 

Indonesia merupakan sata-satunya negara diwilayah Asia Pasifik yang belum 

menandatangani Kerangka Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau 

(WHO, 2011). 
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Kebiasaan merokok pada kaum remaja sangat terkait dengan 

pergaulannya, pada umumnya ingin sekali diterima oleh kelompok seusia dan 

tidak ingin merasa kurang cocok. Beberapa alasan yang diberikan adalah 

merokok dianggap bergaya, dari gambar-gambar bintang pop dan film. Selain 

itu, orang dewasa yang melambangkan ‘otoritas’ sehingga remaja 

menganggap bahwa merokok merupakan cara untuk mengungkapkan 

penentangan dan kemandirian. Alasan lain mengapa remaja merokok adalah 

adanya pendapat bahwa merokok menimbulkan rasa santai dan merupakan 

cara untuk mengatasi stres  (Rika, 2010).  

Pengetahuan juga bisa mempengaruhi perilaku merokok. Pengetahuan 

tentang merokok merupakan sejauhmana seseorang mampu mengetahui dan 

memahami tentang merokok. Pengetahuan yang baik tentang merokok 

terhadap kesehatan akan berbeda perilaku merokoknya dibanding mareka 

yang  berpengetahuan kurang  (Dinkes DIY, 2010) 

Hasil survei awal yang dilakukan peneliti di SMP Muhammadiyah1 

Kartasura pada  bulan Maret 2015 didapatkan bahwa jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 103 Orang. Pada saat dilakukan wawancara, didapatkan siswa kelas  

VIII  yang benar-benar perokok itu berjumlah 87 orang (84.47%) dan sisanya 

16 orang (15.53%) siswa itu  tidak pernah merokok. Pengetahuan tentang 

merokok pada para siswa masih kurang. Pada 10 orang siswa mengatakan 

tidak mengetahui tentang bahaya merokok dan 3 siswa mengatakan tidak 

peduli untuk mengetahui sumber yang benar tentang merokok. 

Dengan uraian dan fenomena latar belakang di atas, maka peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan 

tentang merokok dengan perilaku merokok di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah ‘Apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan remaja tentang merokok dengan perilaku merokok pada siswa 

SMP Muhammadiyah1 Kartasura’? 

 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang merokok 

dengan perilaku merokok pada siswa SMP Muhamadiyah 1 Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang rokok di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura. 

b. Untuk mengetahui perilaku merokok siswa di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura. 

c. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang 

merokok dengan perilaku merokok pada siswa SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura. 

 



  4

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Pihak Sekolah 

a. Memberikan informasi dan masukan kepada SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura  mengenai perilaku merokok pada siswa.  

b. Sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang mengatur tentang 

pengendalian perilaku merokok siswa di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura.  

c. Menambah wawasan bagi siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 

dalam hal pemahaman pengetahuan merokok. 

2. Bagi Program Studi Keperawatan  

Dapat memberikan masukan bagi institusi Fakultas Ilmu-ilmu 

Kesehatan khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan sebagai data 

awal melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti  

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam menambah 

pengetahuan tentang merokok dan memperluas wawasan mengenai 

perilaku merokok pada siswa. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dengan mengacu pada faktor-faktor yang belum diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. 

5. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat apakah ada 
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hubungan pengetahuan tentang  merokok dengan perilaku merokok 

dikalangan siswa SMP sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

merokok. 

 

E. Keaslian penelitian 

1. Alfian Fahrosi (2013).  Tingkat pengetahun tentang bahaya merokok pada 

remaja SMP di pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Jember. Jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

observasinal analitik dengan menggunakan metode pendekatan Cross 

sectional dengan menggunakan uji Mann Whitney. Hasil penelitian ini 

bahwa tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok pada remaja SMP di 

pedesaan terhadap 217 responden di SMP 1 Tempurejo didapatkan 

mayoritas tingkat pengetahuan remaja berada pada pengetahuan sedang 

(45,2%) dan kurang (42,4%). Hasil penelitian tingkat pengetahuan tentang 

bahaya merokok pada remaja SMP di perkotaan terhadap 245 responden di 

SMP 6 Jember didapatkan mayoritas tingkat pengetahuan remaja berada 

pada pengetahuan baik (42,4%) dan sedang (26,5%). Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah tempat, waktu dan jumlah responden.  

2. Ratri Setianingrum (2009).  Hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang 

bahaya merokok dengan perilaku merokok pada remaja di Desa 

Borowetan. Penelitian ini mengunakan penelitian survei analitik. Dengan 

Rancangan  pendekatan Cross Sectional. Subyek penelitian ini adalah 

remaja usia 13-17 tahun dengan jumlah sampel 71 remaja laki-laki yang 
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berumur 13 sampai 17 tahun dan sedang berkumpul dan merokok di 

warung-warung yang ada di desa Boro Wetan Kecamatan Banyu Urip 

Purworejo. Analisis data menggunakan korelasi Product Momment. Hasil 

hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (46,48%) 

berpengetahuan cukup, sebagian besar responden berperilaku baik 

(71,83%), dan ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya 

merokok dengan perilaku merokok pada remaja di Desa Boro Wetan, 

Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo tahun 2009. Persamaan 

penelitian terletak pada variabel penelitian dan  kuesioner perilaku  

merokok. Perbedaan penelitian ini adalah jumlah sampel, waktu dan 

tempat. 


