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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Remaja merupakan masa tumbuh kembang yang mengalami peralihan 

dari anak-anak menuju dewasa disertai dengan perubahan serta perkembangan 

dalam segala aspek maupun fungsi dalam memasuki masa barunya 

(James,et.all 2013). Masa-masa ini terjadi pada usia belasan dan disertai 

perubahan dalam diri seseorang tersebut yang memiliki karakteristik adannya 

perubahan penting dalam fungsi kognitif, perilaku, sosial dan emosional sesuai 

dengan perkembangan biologisnya, serta adanya fungsi tuntutan baru dalam 

lingkungan, keluarga mapun dalam sosial (Potter&Perry, 2005). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar 

nomer 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Data Badan Pusat 

Statistik Indonesia pada tahun 2014 menunjukan bahwa preveleansi penduduk 

indonesia  tahun 2014 berjumlah  252.101.215 juta, preveleansi ini naik 1,52% 

dari tahun 2013. Jumlah remaja indonesia sendiri  yang berumur 11-21 tahun 

diketaui berjumlah  43 juta jiwa atau 10,6% dari total seluruh  penduduk negara 

indonesia (Depkes, 2014).  

Remaja perokok pemula merupakan jumlah yang paling tinggi 

preveleansinya, jumlah dari remaja yang melakukan perilaku merokok setiap 

tahun semakin meningkat drastis. Indonesia merupakan negara yang 

menempati posisi nomor empat dunia setelah negara Cina, Amerika Serikat 
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serta Rusia dan peringkat nomor dua se-Asia untuk laporan pengkonsumsian 

rokok. Sudah banyak pengetahuan yang telah diberikan kepada masyarakat 

tentang bahaya bila mengkonsumsi rokok, namun jumlah orang yang merokok 

di negara Indonesia setiap tahun meningkat drastis. Dan banyak kematian yang 

di laporkan akibat mengkonsumsi rokok di indonesia dan hasil preveleansinya 

yaitu 20% pada kematian laki-laki dan12% pada kematian perempuan (Eriksen, 

2012).  

Pada negara indonesia preveleansi tertingginya untuk merokok yaitu 

34,7% dan mendekati dengan jumlah preveleansi merokok di Provinsi Jateng 

yaitu 32,6% untuk pelaku perokok, Provinsi Jateng mempunyai peringkat 

nomer dua se-Indonesia untuk usia merokok sejak dini yaitu (18%) setelah 

Provinsi Jatim yaitu (22%). Dan dilihat dari jenis kelamin perokok, untuk laki-

laki mempunyai jumlah perbandingan 11 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 

jumlah perokok perempuan yaitu 11.8% untuk laki laki dan 1,4% untuk 

perempuan (Riskesda, 2010). 

Dari berbagai sumber jumlah perokok remaja perempuan di Indonesia 

tidak seperti banyaknya jumlah perokok remaja laki-laki, tetapi dari data-data 

yang telah ditemukan jika banyaknya jumlah perokok pada remaja wanita terus 

meningkat dan yang perlu di khawatirkan ialah jumlah perokok dari remaja 

perempuan jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perokok 

perempuan dewasa. Pada pelaku perokok  laki laki di indonesia dianggap 

bahwasanya perilaku ini adalah perilaku wajar dan normal-normal saja dan 

masyarakat menerima dengan wajar hal ini, tetapi bila dibandingkan dengan  
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pada pelaku perokok dari kalangan perempuan jika dilihat dari unsur sosial dan 

budaya sangatlah bertolak belakang dan sikap ini dinilai menyimpang dan tidak 

pantas dilakukan oleh perempuan di indonesia, tetapi data yang diperoleh 

terdapat peningkatan pelaku merokok dari kalangan perempuan (Reimondos, 

et.al., 2010:3). 

Pada dasarnya merokok bagi kalangan perempuan di Indonesia 

merupakan  hal yang tabu untuk dilakukan, masyarakat telah memberikan label 

atau cap buruk atau dalam katagori negati kepada seorang perempuan yang 

melakukan perilaku merokok. Hal inilah yang membuat para pelaku perokok 

perempuan merasa sungkan  ketika melakukan kegiatan merokok pada tempat-

tempat umum dan dilihat oleh orang lain sehingga orang lain  bisa menggangap 

mereka dengan sebelah mata. Terkait dengan tindakanya yang dilakukan, para 

pelaku perokok pada perempuan tentu saja sadar akan bahaya dan resiko dari 

mengonsumsi rokok, baik itu dalam segi kesehatan bagi diri mereka maupun 

dari segi sosial yang tentu saja beranggapan bahwa pelaku perokok pada 

perempuan adalah tindakan buruk (Handayani,dkk, 2012). 

Data wawancara observasi terhadap siswi yang merokok pada tanggal 14 

Oktober 2015 kepada salah satu siswa yang sedang berada di samping SMA 

Negeri 3 Sukoharjo mengatakan bahwa ada empat siswi yang merokok atau 0,6 

persen dari total siswi yang terdaftar di SMA tersebut, tetapi hanya saja 

terselubung dan mereka tidak mau memberi tau siswi mana yg pernah 

mencicipi merokok maupun yang merokok. SMA Negeri 3 Sukoharjo adalah 

salah satu SMA di daerah Sukoharjo yang berlokasi di alamat JL.Jenderal 
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Sudirman Nomer 197 yang berdekatan dengan  sebuah Perguruan Tinggi  

Swasta yang dimana tentunya banyak lingkungan hunian para mahasiswa dan 

warung yang berada di sekitaran universitas, dan warung merupakan tempat 

berkumpul para mahasiswa untuk merokok dan tentu saja hal inilah yang 

menjadi contoh negatif bagi para siswa siswi di SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

SMA Negeri 3 Sukoharjo memiliki beberapa kelas, untuk kelas X memiliki 10 

kelas, untuk kelas XI memiliki kelas Bahasa 1 kelas, IPA 4 kelas, IPS 5 kelas 

begitu pula dengan kelas XII yang memiliki kelas Bahasa 1 kelas, IPA 4 kelas, 

IPS 5 kelas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

ingin mengadakan penelitian terhadap siswi di SMA Negeri 3 sukoharjo, 

dengan judul “GAMBARAN PERILAKU MEROKOK PADA SISWI SMA 

NEGERI 3 SUKOHARJO”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Gambaran perilaku merokok pada siswi SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui gambaran perilaku merokok pada siswi di SMA 

Negeri 3 Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui alasan siswi yang merokok di SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui lama siswi yang merokok di SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui tempat kebiasaan merokok siswi yang merokok di 

SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui jumlah rokok yang dihabiskan siswi  yang merokok 

di SMA Negeri 3 Sukoharjo pada saat merokok. 

e. Untuk mengetahui dari mana siswi yang merokok di SMA Negeri 3 

Sukoharjo mendapatkan rokok. 

f. Untuk mengetahui riwayat merokok dalam keluarga siswi yang 

merokok  di SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuhan pada 

penelitian berikutnya khusunya pada penelitian mengenai perilaku merokok 

pada remaja perempuan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswi supaya penelitian ini menjadi suatu sumbangan informasi 

kepada siswi dan sebagai pondasi pemikiran untuk  tidak melakukan 
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perbuatan yang dipandang negatif oleh orang lain dan membahayakan 

kesehatan jasmani. 

b. Bagi Sekolah diharapkan penelitian ini memberi dampak positif  dan 

menjadi wacana dalam menerapkan strategi pencegahan untuk 

menghadapi tingkah laku siswi yang melakukan perbuatan merokok. 

c. Bagi Guru diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran terhadap 

guru untuk melakukan pendekatan secara interaktif kepada siswinya 

demi terjalin trans yang baik diantara keduanya untuk menghindari 

perilaku merokok pada siswi. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah : 

1. Adistia Amelia (2009) tentang gambaran perilaku merokok pada remaja 

laki-laki. Hasil analisinya bahwa ketiga subyeknya mempunyai 

persamaan faktor yang menyebabkan perilaku merokok yaitu pengaruh 

orang tua, pengaruh teman sebaya dan faktor kepribadian.  

2. Sih Martini (2014) tentang makna merokok pada remaja putri perokok. 

Hasil analisinya adalah pada umumnya perilaku merokok pada remaja 

putri dipengarui oleh orang-orang sekitar yang merokok, seperti anggota 

keluarga dan teman sebaya. Perilaku merokok adalah perilaku yang 

dipelajari, kemudian dimaknai secara individual oleh remaja putri sesuai 

dengan intrepretasi masing-masing.  

 


