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Bab I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini banyak menuntut usia remaja untuk mengenal 

berbagai hal yang baru. Perilaku remaja pada umumnya merupakan suatu 

pengembangan jati diri, dimana usia remaja ingin diberikan kebebasan dalam 

melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Remaja lebih sering diistilahkan 

sebagai masa adolescence, yang banyak mencakup arti yang luas, dalam hal ini 

yang mempengaruhi yaitu, kematangan mental, emosional dan fisik (Durandt, 

2015). Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 

yang mengalami perkembanga aspek atau fungsi untuk masuk ke masa dewasa. 

Dalam perkembangan masa dewasa akan mengalami berbagai perubahan biologik, 

psikologis, dan perubahan sosial (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut (WHO) memperlihatkan bahwa jumlah pecandu rokok di Indonesia 

cenderung meningkat. Nikotin yang terkandung didalam rokok seharusnya dalam 

peredaranya diawasi secara ketat seperti alcohol. Walapun begitu jumlah produksi 

rokok setiap tahunnya selalu bertambah. Di tahun 2011 mencapai 260 miliar 

batang yang menjadi 279 miliar batang pada 2012. Mengapa setiap orang susah 

untuk berhenti dari rokok? Efek dari nikotinlah salah satu dari faktor yang 

membuat remaja susah untuk berhenti merokok. Pada masa remaja adalah masa 

peralihan dimana banyaknya masalah tekanan dan pencarian jati diri, kemampuan 
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dari remaja yang hanya mengelolah secara instan dan mengelolah perkembangan 

yang belom optimal. Oleh karena itu efek dari nikotin menjadi salah satu pelarian 

bagi para remaja (Liem, 2014). 

Sampai tahun 2011 ini kenakalan remaja terus mengalami peningkatan, hal ini 

dapat diketahui dengan melakukan pengamatan pada perilaku remaja di sekitar 

lingkungan kita, atau melalui media massa. Beberapa contoh, ulah remaja 

belakangan ini makin mencemaskan masyarakat. Mereka tidak lagi sekadar 

terlibat dalam aktivitas nakal seperti; membolos sekolah, merokok, minum-

minuman keras, atau menggoda lawan jenisnya, tetapi tak jarang mereka terlibat 

dalam aksi tawuran layaknya preman, penjambretan, pemerasan, pencurian, 

perampokan, penganiayaan, perkelahian secara perorangan atau kelompok, 

mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, terjerumus dalam 

kehidupan seksual pra-nikah, dan berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya. 

(Lidya, 2012) 

Pada usia remaja sangatlah identik dengan masa pergaulan, pada masa ini 

biasanya remaja mulai tidak tergantung pada keluarga sebaiknya lebih memilih 

melakukan apa yang remaja inginkan (Durandt, 2015). Dilihat dari sisi biologis 

perilaku yaitu suatu kegiatan atau aktifitas sebuah organisme yang saling 

bersangkutan. Adanya perilaku dengan hidup sehat dengan tidak merokok, 

merokok adalah kebiasaan buruk yang mengakibatkan berbagai macam penyakit 

(Notoatmojo, 2014). 
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Perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang membakar 

rokok atau tembakau dan kemudian menghisap asapnya dan kemudian 

menghembuskannya kembali dan dilakukan berulang sampai rokok itu habis 

(Molina, 2017). Jumlah perokok di dunia mencapai 2,8 milyar orang, dimana setiap 

tahun ada 5 juta orang yang meninggal akibat penyakit yang di sebabkan oleh rokok 

(WHO, 2015). Menurut Peto et al (2014) secara global 50% remaja pria dan 10% 

remaja perempuan merupakan perokok aktif, hal ini dapat menyebabkan kematian 

akibat rokok dari 5 juta orang pada tahun 2010 dan akan menjadi 10 juta dibeberapa 

tahun yang akan datang. Pada tahun 2015 lebih dari 1,1 triliun orang merokok 

tembakau. Angka ini jauh lebih banyak pada pria dibandingkan pada wanita. 

Walaupun terjadi penurunan secara luas di seluruh dunia dan dibeberapa negara, 

prevalensi dari merokok tembakau sejatinya mengalami kenaikan menurut data 

yang diperoleh dari WHO.  

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China 

dan India. Pada tahun 2007, Indonesia menduduki posisi peringkat ke-5 konsumen 

rokok terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Riset Kesehatan 

Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun yang merokok 

sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7% pada tahun 2010 untuk 

kelompok umur di atas 15 tahun (Kemenkes, 2011). Berdasarkan survey 

internasional laporan bahwa prevalensi perokok mencapai 67,4 persen laki laki dan 



4 
 

 
 

4,5 persen perempuan. Perokok pria dan wanita ini mencapai 36,1 persen dari 

komposisi penduduk. Sekitar 61,4 juta penduduk mengkonsumsi tembakau. Dan 

ironisnya prevalensi menurut gender sampai 24 tahun mencapai sebanyak 51,7 

persen (WHO, 2011). Prevalensi perokok di Indonesia (baik perokok hisap maupun 

pengunyah tembakau) pada kelompok umur ≥15 tahun cenderung meningkat setiap 

tahunnya.Pada tahun 2007 sebesar 34,2%, tahun 2010 meningkat menjadi 34,7%, 

dan tahun 2013 mencapai 36,3% (Riskesdas, 2013). Selain Riskesdas, survei 

terhadap penggunaan tembakau nasional juga dilakukan oleh Global Adult 

Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2011, survei ini menunjukkan proporsi 

penduduk umur ≥15 tahun pada perokok laki-laki sebesar 67% dan pada perempuan 

sebesar 2,7 persen (Septiana, 2016).  Dalam penelitianVillanti, Boulay, Joun, 

(2011). menemukan bahwa  keluarga dan teman sebaya memeiliki pengaruh yang 

sama-sama kuat terhadap perilaku merokok remaja. Dan menurut penelitian 

terdahulu Hiemstra, Kleinjan, Schayck, Engels, Otten, R (2004) menemukan 

pengaruh keluarga dan teman sebaya sama berpengaruh dalam prilaku merokok 

remaja namun pengaruh orang tua lebih besar pengaruh teman terhadap perilaku 

remaja.  

Pengaruh teman sebaya dan orang tua sangat signifikan  pada perilaku 

rokok remaja, tetapi pengaruh teman sebaya lebih besar dibandingkan dengan 

orang tua, penelitian yang sama menurut Kelly et al (2011) juga menemukan hal 

serupa yaitu antara orang tua, teman sebaya, dan saudara serumah. Hasilnya orang 
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tua adalah yang paling kecil pengaruhnya, sedangkan pengaruh besar adalah teman 

sebaya (Liem, 2014).   

 Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tangal  30 April 2017 peneliti 

mengobservasi remaja di desa Gonilan yang merokok. Terdapat 120 remaja yang 

berada di desa Gonilan. Peneliti melakukan wawancara dan mengobservasi. Dari 

data sampling 25 remaja didapatkan mereka hampir setiap hari mengkonsumsi 

rokok dan salah satu lingkungan disekitar mereka saat berkumpul dengan 

kelompoknya banyak yang mengkonsumsi rokok, dan pergaulan dari teman-teman 

mereka yang mengkonsumsi rokok saat mereka berkumpul. Salah satu pedagang 

toko klontong di desa Gonilan mengatakan remaja sekitar sering sekali  membeli 

rokok, dan pedagang  warung mengatakan “kadang tidak sampai satu hari sudah 

kehabisan stok rokok saya”. Dari 25 reponden saat di wawancarai “apakah keluarga 

di rumah ada yang merokok?” mereka mengatakan “Iya, keluarga di rumah ada 

yang merokok.” Dari permasalahan  tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Hubungan Lingkungan Keluarga dan Teman Sebaya Dengan Prilaku 

Merokok Pada Remaja di Desa Gonilan Kartasura. 

B. Rumusan masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

apakah Hubungan Lingkungan Keluarga dan Teman Sebaya Perokok Dengan 

Prilaku Merokok Pada Remaja di Desa Gonilan Kartasura. 

 



6 
 

 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan lingkungan keluarga dan teman sebaya perokok 

dengan prilaku merokok pada remaja di desa Gonilan Kartasura 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden remaja di desa Gonilan 

Kartasura 

b. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap perilaku remaja 

yang merokok di desa Gonilan Kartasura. 

c. Untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap perilaku merokok pada 

remaja yang merokok di desa Gonilan Kartasura. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi masyarakat  

Diharapkan masyarakat pada khususnya untuk keluarga yang memiliki anak 

remaja dapat dijadikan bahan masukan dan pengatahuan dalam pencegahan 

prilaku merokok remaja. 

2. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat digunakan sebagai media dalam pebelajaran metodologi 

sebuah penelitian. 

3. Bagi institusi kesehatan 
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Diharapkan dapat melakukan promosi kesehatan tentang bahaya merokok pada 

remaja. 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian terkait Hubungan Lingkungan Keluarga dan Teman Sebaya Dengan 

Prilaku Merokok Pada Remaja di Desa Gonilan Kartasura belum pernah di teliti. 

Beberapa penelitian yang hamper serupa dilakukan antara lain; 

1.  Penelitian Ade Sulistiawan (2012) mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku merokok siswa sekolah menegah pertama negeri 3 kota 

Tangerang Selatan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku merokok siswa SMPN 3 

Tangerang Selatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif 

dengan pendekatan cross sectional.pengambilan data penelitian dari populasi 

siswa SMPN dengan sampel berjumlah 288 siswa dengan pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah siswa yang merokok 

sebanyak 64 siswa (22,2%). Berdasarkan hasil analisa uji statistik didapatkan 

variabel yang berhubungan dengan perilaku merokok siswa adalah jenis 

kelamin (p=0,00), pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000), tindakan (p=0,000) 

merasakan kesulitan dalam pelajaran (p=000),  ingin terlihat keren (p=0,000) 

diterima dalam pergaulan (p=0,015), ingin mencoba merokok (p=0,000), orang 

tua yang merokok (p=0,000), saudara serumah yang merokok (p=0001), teman 

yang merokok (p=0,006) dan pengaruh iklan merokok (p=0,000). Sedangkan 
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variabel yang tidak berhubungan adalah sarana dan prasarana (p=428). Guna 

menurunkan angka remaja yang merokok perlu dilakukan reklame iklan rokok 

di tempat umum, penjualan rokok kepada anak dibawah umur, edukasi sejak 

dini dan berkelanjutan tentang rokok serta bahaya yang di timbulkan dan 

membentuk grup diskusi untuk membicarakan masalah yang dialami siswa 

sehingga berguna mengurangi angka merokok karena alasan psikologis. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel bebasnya, responden serta tempat 

penelitian. 

2.  Orpa Sama Lebang dan Sabarinah (2013) berjudul gambaran perilaku merokok 

pada remaja di SMU Wahyu Kota Makassar Sulawesi Selatan. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku merokok pada remaja di SMU 

Wahyu Kota Makassar Sulawesi Selatan. Metode penelitian yaitu kualitatif 

dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian yait 

usia pertama kali merokok terbanyak terdapat pada usia dibawah 20 tahun. 

Dengan remaja yang berasal dari keluarga perokok dan merokok disekolah 

tidak diberikan sanksi, dilihat dari sikap mempunyai sikap yang pro terhadap 

rokok. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel, pada penelitian ini 

menggunakan variabel tunggal yaitu perilaku merokok, responden dan tempat 

penelitian. 

3.  Penelitian Ariska Hesti Sundari (2014) mengenai hubungan peran keluarga 

dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki. Tujuan penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui hubungan antara peran keluarga dengan perilaku merokok 

pada remaja laki-laki kelas XI di SMK Tunas Bangsa Sukoharjo. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan data  penelitian 

dari populasi siswa laki-laki di SMK Tunas Bangsa Sukoharjo kelas XI Jurusan 

Teknik Sepeda Motor I, Teknik Sepeda Motor II, Teknik Sepedan Motor III, 

dan Teknik Permesinan 1. Penelitian ini menggunakan skala peran keluarga dan 

skala perilaku merokok. Hasil penelitian didapatkan dari perhitungan product 

moment dari Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,486 dengan 

signifikan p = 0,000 (p<0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara peran keluarga dengan perilaku merokok pada remaja laki-

laki kelas XI di SMK Tunas Bangsa Sukoharjo. Sumbangan efektif peran 

keluarga sebesar 23,6%. Hal tersebut berarti terdapat 76,4% faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja selain peran keluarga. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah responden, tempat penelitian, variabel 

bebas ke dua yaitu teman sebaya. Persamaan yaitu variabel terikat yaitu 

perilaku merokok. 

4. Dian Puspita Sari mengenai hubungan antara pengaruh keluarga, teman sebaya 

iklan terhadap perilaku merokok siswa di SMP 6 Wonogiri. Tujuan penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh keluarga, teman 

sebaya iklan terhadap perilaku merokok siswa di SMP 6 Wonogiri. Design yang 

digunakan deskripstif kuantitatif dengan rancangan crosssectional. Populasi 
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dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra SMP N 6 Wonogiri, sedangkan 

sampel diambil sebanyak 73 siswa laki-laki, sampel diambil dari masing-

masing kelas sebanyak 3 sampai 5 siswa laki-laki. Teknik sampel dalam 

penelitian menggunakan random sampling. Hasil uji Chi-Square (χ2) antara 

pengaruh keluarga dengan perilaku merokok pada siswa di SMP N 6 Wonogiri 

(χ2 hit = 7,193 ; ρ = 0,027); hasil analisis Chi-Square (χ2) antara pengaruh teman 

dengan perilaku merokok pada siswa di SMP N 6 Wonogiri (χ2 hit = 7,106 ;ρ = 

0,029); hasil analisis Chi-Square (χ2) antara hubungan pengaruh iklan dengan 

pengaruh perilaku merokok adalah terdapat hubungan yang signifikan 

pengaruh iklan dengan perilaku merokok pada siswa di SMP N 6 Wonogiri (χ2 

hit = 6,699 ; ρ = 0,035). Perbedaan dalam penelitian ini adalah karakterustik 

responden, tempat penelitian dan juga tehnik pengambilan sampel. 

  


