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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Remaja merupakan fase dimana anak sudah mulai mencari identitas 

dirinya. Pada masa ini, anak mempunyai pribadi yang sangat labil baik dalam 

pemikiran, perasaan maupun emosional. Remaja pada saat ini hidup penuh dengan 

tantangan demi kemajuan dan modernitas sehingga hidup dengan penuh 

kebebasan. Remaja mudah terpengaruh terhadap hal yang baru dan trendy, 

misalnya mewarnai rambut, memakai anting-anting, bertato, dan merokok. 

(Kompas, 2013). 

Lembaga swadaya masyarakat Lentera Anak Indonesia mengemukakan 

jumlah anak dan remaja yang menjadi perokok di Tanah Air jumlahnya terus 

meningkat akibat gencarnya iklan rokok menyasar segmen anak dan remaja. 

Berdasarkan survei perokok jumlahnya terus naik, 45 persen remaja berusia 13-19 

adalah perokok, sementara data Global Youth Tobacco Survey menyebutkan 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah remaja perokok terbesar di Asia 

(Liputan6, 2014). 

Tanggal 31 Mei setiap tahun diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau 

Sedunia, karena merokok sudah terbukti mengganggu kesehatan. Asap rokok 

yang mengandung sekitar 4.000 bahan kimia telah terbukti berhubungan dengan 

setidaknya 25 penyakit di tubuh manusia. Menurut data terbaru Global Youth 

Tobacco Survey (GYTS) (2014)dilakukan pada pelajar tingkat SLTP berusia 13-
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15 tahun, 18,3 persen pelajar Indonesia sudah punya kebiasaan merokok, dengan 

33,9 persen berjenis laki-laki dan 2,5 persen perempuan. Data perokok rata-rata 

masyarakat Indonesia (usia 15 tahun ke atas) adalah sekitar 30 persen, artinya 

dengan bertambahnya umur maka persentase perokoknya terus meningkat. (CNN 

Indonesia, 2015). 

Berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan oleh CNNIndonesia 

secara acak melalui sosial media dari 20-26 Mei, diungkapkan23 persen 

responden merokok karena adanya ledekan teman, selain ajakan (CNN Indonesia, 

2016). Selain itu,ada banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada 

remaja. Secara umum menurut Lewin (dikutip dari Komasari, 2000), perilaku 

merokok adalah fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok 

tidak hanya disebabkan faktor – faktor dari lingkungan, tetapi juga disebabkan 

oleh beberapa faktor dari dalam diri individu. Perilaku merokok yang terjadi pada 

remaja terkait dengan karakter psikologis tertentu yang dimiliki yaitu konsep diri 

sebagai remaja. 

Remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang ada selama ini, akibatnya 

remaja mengalami berbagai konflik yang berkaitan dengan dirinya, mereka 

mulaimempertanyakan tentang konsep diri mereka, selain itu remaja juga 

mulaiberpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain 

danmembandingkan diri mereka dan orang lain dengan standar-standar ideal 

ini(Santrock, 2002). 
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Pemikiran yang ideal tentang diri dari remaja menyebabkan mereka 

mulaiberperilaku seperti orang dewasa dan seringkali perilaku yang ditiru 

tersebutadalah merokok, karena citra perokok yang selalu menjadi tema dalam 

setiapiklan rokok adalah pemberani, tangguh, disukai lawan jenis, populer dan 

modern.Remaja yang merokok percaya bahwa merokok dapat 

merepresentasikanharapan mereka tentang diri ideal.Diri ideal atau diri yang 

diharapkan oleh remaja adalah bagian darikonsep diri mereka, menurut Calhoun 

dan Acocella(Sa’ad, 2003). 

Konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang 

dirinya sendiri, keyakinan seseorang mengenai dirinya ini dapat berkaitan dengan 

bakat, kemampuan, minat, penampilan fisik dan lain sebagainya. Namun konsep 

diri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, sebab pembentukan konsep diri 

dapat dipengaruhi oleh orang lain melalui interaksi sosial (Sarwono & Mienarno, 

2011). Menurut Sobur (2013) konsep diri ini terbentuk karena adanya interaksi 

individu dengan orang lain disekitarnya, apa yang dipresepsi individu lain 

mengenai diri individu tidak terlepas dari peran, dan status sosial. Stuktur peran 

dan status sosial merupakan salah satu ciri dari adanya interaksi individu dengan 

orang lain dan atau individu dengan kelompok.  

Dari hasil interaksi sosial individu dengan lingkungan masyarakat akan 

memperoleh suatu evaluasi atau penilaian orang lain mengenai individu dan, 

membentuk suatu identitas diri yang dapat mempengaruhi proses perkembangan 

konsep diri pada seorang individu. Konsep diri dapat dipengaruhi oleh dua hal 
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yaitu konsep diri akademik dan konsep diri non akademik, konsep diri akademik 

adalah suatu presepsi mengenai kemampuan diri sendiri dalam hal akademik yang 

meliputi pengetahuan, mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya, sedangkan 

konsep diri non akademik meliputi kondisi fisik serta hubungan atau interaksi 

individu dengan lingkungan sosial (Tang, 2011). 

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara awal pada dua remaja 

yang sedang nongkrong di warung makan di daerah stadion manahan Solo. Subjek 

GP merupakan remaja usia ± 16 tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas tiga. 

Subjek menyatakan bahwa dirinya sudah mulai merokok sejak SD. Awalnya 

subjek hanya sekedar coba-coba tetapi sekarang sudah mulai kecanduan merokok. 

Ketika sedang berkumpul dengan temannya subyek mengatakan kurang percaya 

diri apabila tidak merokok. Namun, setelah merokok subjek mengaku dirinya 

menjadi lebih tenang, merasa keren dan merasa lebih percaya diri. Subjek juga 

merasa lebih diterima dipergaulannya. Ketika subjek sedang grogi menghadapi 

masalah subjek selalu merokok untuk mengurangi rasa groginya tersebut. 

Subjek kedua WRH berumur 16 tahun dan juga masih duduk dibangku 

SMP kelas tiga. Subjek menyatakan bahwa ia mulai merokok ketika menginjak 

bangku SMP kelas satu. Subjek merokok karena pengaruh dari pergaulan teman-

temannya. Karena hampir dari semua teman subyek merokok, subyek merasa 

tidak nyaman ketika berkumpul dan tidak merokok. Selain pengaruh dari teman, 

responden juga mengaku ingin merasakan kenikmatan dari merokok tersebut. 

Ketika merokok responden mengaku bahwa dirinya menjadi lebih percaya diri, 
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dan merasa puas. Selain itu, subyek juga mengaku merasa lebih keren karena kata 

subyek sendiri “cowok kalo gak ngerokok gak macho mas”. Hal ini yang 

membuat responden ketagihan dan ingin terus-menerus merokok. 

Dari paparan diatas maka didapatkan pertanyaan “Seperti apakah konsep 

diri yang dimiliki remaja yang merokok? ”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri yang dimiliki 

oleh remaja yang merokok. 

C. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membangun 

pemikiran ilmiah dalam mengembangkan bidang psikologi, khususnya psikologi 

sosial mengenai konsep diri.  

b. Manfaat Praktis  

a) Bagi Peneliti  

Dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai 

konsep diri pada remaja yang merokok. 

b) Bagi Remaja 

a. Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi 

serta menambah wawasan remaja mengenai konsep diri. 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai konsep diri.   




