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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rokok dan merokok merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan 

hingga saat ini. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah 

dipublikasikan kepada masyarakat, namun kebiasaan merokok masyarakat 

masih sulit untuk dihentikan. Dalam rokok terkandung tidak kurang dari 4000 

zat kimia beracun. Ironisnya para perokok sebenarnya sudah mengetahui akan 

dampak dan bahaya dari merokok, namun masih tetap saja melakukan 

aktivitas tersebut. Berbagai pihak sudah sering mengeluhkan 

ketidaknyamanan mereka ketika berdekatan dengan orang yang merokok. 

Terbukti bahaya merokok bukan saja milik perokok tetapi juga berdampak 

pada orang-orang disekelilingnya (Imasar, 2008). 

Sekitar 4,9 juta orang di negara berkembang meninggal dunia karena 

rokok pada tahun 2003. Bahkan di seluruh dunia, tingkat kematian akibat 

rokok justru lebih besar dari pada kematian karena malaria, kematian 

maternal, penyakit-penyakit yang sering menyerang anak-anak dan 

tuberculosis. Maka dari itu, para ahli kesehatan dunia memperkirakan tahun 

2030 sekitar 10 juta orang mati akibat rokok dan 70 persen terjadi di negara 

berkembang.  

Di Indonesia sendiri, Indonesia termasuk 5 negara dengan konsumsi 

rokok terbesar di dunia. Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat 7 kali 
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lipat dalam jangka waktu 3 tahun (1997-2000) dan prevalensi penggunaan 

tembakau di Indonesia telah meningkat dalam segala usia (Nawi cit 

Ramadhan, 2007).  

Suatu penelitian menunjukkan bahwa jumlah perokok di Indonesia 

cenderung bertambah yaitu 31,5% dari penduduk Indonesia tahun 2001, 

bahkan lebih dari 50% dengan sampel di suatu daerah, dan semakin dini dari 

segi usia memulai merokok. Meskipun perokok di perkotaan sedikit lebih 

tinggi dari perokok di pedesaan, kebiasaan untuk berhenti merokok lebih 

tinggi di perkotaan. Hal ini tentu terkait erat dengan rendahnya tingkat 

pendidikan dan kurangnya pendidikan kesehatan di daerah yang jauh dari kota 

(Asroruddin, 2006).  

Penanggulangan masalah rokok di Indonesia memang sangat dilematis. 

Di satu sisi, industri rokok dianggap sebagai penghasil pajak paling besar 

dibandingkan dengan sektor lain. Misalnya, dapat memberikan kontribusi 

terhadap pemasukan keuangan negara berupa pembayaran cukai. Singkat kata, 

industri rokok adalah industri padat karya dan memberikan sumbangan yang 

cukup besar dalam perekonomian bangsa.  

Meski keberadaannya memegang peranan penting bagi kehidupan 

masyarakat, tetapi banyak penyakit yang ditimbulkan akibat merokok. 

Penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama. Beberapa penyakit 

yang cukup berisiko tinggi pun siap menghampiri pemakainya, seperti 

impotensi, kanker paru-paru, jantung koroner, bronchitis kronis, dan 

sebagainya. (Aditama cit Caroline, 2008) 
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Usia pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara usia 11-13 

tahun. Mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun (Smet, 1994). 

Perokok usia muda di Indonesia semakin meningkat. Hasil survey sosial 

ekonomi memperlihatkan, terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan perokok 

di kalangan di bawah usia 19 tahun, dari 69 % tahun 2001 meningkat menjadi 

78 % di tahun 2004 yang lalu. (YKI, 2008). Aktivitas merokok di kalangan 

pelajar khususnya pelajar di tingkat SMU bukan merupakan hal yang baru. 

Aktivitas merokok yang biasa dilakukan kaum pria, saat ini telah merambah 

dan sudah dilakoni pula oleh kaum hawa. Dari nikmatnya merokok yang 

dinilai mengasyikkan dari sebagian orang perokok ternyata tersimpan hal 

negatif yang bisa ditimbulkan rokok. Setara 4.000 zat kimia yang terdapat 

dalam sebatang rokok menjadi sumber penyakit ataupun memperparah 

penyakit yang diderita seseorang (Baradja, 2008).  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali merupakan salah satu institusi 

pendidikan yang terletak di Wilayah Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 

Dari data yang di peroleh dari wakil kepala bagian kesiswaan, Madrasah 

tersebut memiliki jumlah siswa 420 yang terdiri dari 173 siswa laki-laki dan 

247 siswa perempuan. Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka 

mengatakan bahwa sebanyak kurang lebih 80% dari jumlah siswa laki-laki 

kelas XI dan XII atau 89 siswa disana adalah perokok, mereka merokok baik 

pada saat jam-jam istirahat maupun setelah pulang sekolah. Hal tersebut juga 

di perkuat oleh pengakuan beberapa warga sekitar madrasah yang mengatakan 

bahwa mereka sering melihat para siswa di sana yang merokok. Hal ini 
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membuktikan bahwa terdapat masalah perilaku merokok di kalangan siswa 

laki-laki khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali. 

Banyak faktor atau alasan para siswa tersebut merokok. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka merokok kebanyakan karena 

ikut-ikutan atau terpengaruh oleh teman sebaya yang kebanyakan juga 

merokok. Ada juga yang mengatakan bahwa, mereka merokok karena 

mencontoh dari orang tua atau keluarga mereka yang juga seorang perokok. 

Lebih parahnya, ada yang mengatakan bahwa mereka disediakan rokok oleh 

orang tuanya. Siswa lain mengatakan bahwa mereka merokok karena 

terpengaruh oleh iklan rokok di media cetak maupun elektronik yang 

menampilkan gambaran bahwa seorang perokok adalah lambang kejantanan, 

hal ini mengakibatkan para siswa tersebut tertarik untuk tahu dan mencoba 

rokok serta mengikuti perilaku yang ada dalam iklan tersebut.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang “Hubungan antara dukungan orang tua, teman sebaya dan iklan 

rokok dengan perilaku merokok Pada Siswa Laki-laki Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Boyolali”.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan orang tua, teman sebaya dan 

iklan rokok dengan perilaku merokok pada siswa”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut antara 

variabel dukungan orang tua, teman sebaya, iklan rokok dengan perilaku 

merokok pada siswa laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dengan perilaku 

merokok pada siswa laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali.  

b. Mengetahui hubungan antara dukungan teman sebaya dengan perilaku 

merokok pada siswa laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali.  

c. Mengetahui hubungan antara dukungan iklan rokok dengan perilaku 

merokok pada siswa laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali.  

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap instansi yang 

berkepentingan. Manfaat penelitian yang disajikan akan dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan para pembaca terutama mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan perilaku merokok.  

2.   Manfaat Praktis   

a. Bagi Peneliti 

1) Meningkatkan keilmuan penulis dalam penelitian selanjutnya.  
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2) Meningkatkan pemahaman penulis tentang hal-hal yang 

berhubungan perilaku merokok. 

b. Bagi Profesi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan pendekatan yang tepat untuk mencegah dan mengatasi 

masalah perilaku merokok pada siswa. 

c. Bagi Instansi Pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pustaka dan juga dapat 

menjadi dasar bagi institusi dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya.  

 
E. Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang hubungan antara orang tua, teman sebaya dan iklan 

rokok dengan perilaku merokok pada siswa laki-laki di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Boyolali sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan adalah :  

1. Penelitian oleh Ajeng Puspowati (2007), dengan judul Pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap merokok pada 

siswa di smu negeri 1 parang madiun. Penelitian menggunakan metode 

eksperimen semu dengan rancangan pretest dan posttest with control 

group. Penelitian ini menunjukkan hasil adanya pebedaan pengetahuan 

dan sikap siswa antara yang mendapatkan pendidikan kesehatan dengan 

yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan tentang merokok.  
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2. Penelitian oleh Conny Harry Saputra (2005), dengan judul Hubungan 

antara persepsi terhadap label peringatan bahaya merokok dengan perilaku 

merokok pada remaja awal di Salatiga. Penelitian menggunakan metode  

kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap label peringatan bahaya 

merokok dengan perilaku merokok pada remaja awal.  

3. Penelitian oleh Suryaningsih Magdalena (2003), dengan judul Hubungan 

antara personality trait extraversion dan perilaku merokok pada remaja 

akhir di Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode kuantitatif berupa 

kuesioner dengan teknik convenience sampling. Penelitian ini 

menunjukkan hasil tidak ada hubungan yang signifikan antara personality 

trait extraversion dan perilaku merokok pada remaja akhir. Lebih lanjut, 

hasil korelasi menunjukkan adanya indikasi pada remaja akhir dari subyek 

penelitian ini bahwa semakin rendah skor extraversionnya maka akan 

semakin tinggi kemungkinanya untuk berperilaku merokok.  

4. Penelitian oleh Rina Riawati (2003), dengan judul Hubungan persepsi 

kedewasaan dengan perilaku merokok pada remaja di SMPN I Dempet 

Demak. Penelitian menggunakan metode cluster random sampling. 

Penelitian ini menunjukkan hasil ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara persepsi kedewasaan dengan perilaku merokok.  

5. Penelitian oleh Agus Jati Sunggoro (2002), dengan judul Hubungan 

paparan iklan rokok dengan perilaku merokok pada siswa SMA di Kota 

Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif (kuantitatif) 
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dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini menunjukkan hasil ada 

hubungan antara paparan iklan rokok dengan perilaku merokok siswa 

SMA di kota Yogyakarta. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode, 

subyek, lokasi dan waktu penelitian. Sedangkan kesamaan penelitiannya 

terletak pada perilaku merokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 


