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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa kehidupan manusia telah mengalami berbagai macam perkembangan 

dari zaman ke zaman, salah satunya yaitu masa remaja. Masa remaja merupakan 

masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pra pubertas (pueral) dan masa 

pubertas. Masa Pra Pubertas yaitu masa  di mana seorang anak yang telah besar, 

(puer=anak besar) ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya 

belum siap, termasuk kelompok orang dewasa. 1  

Saat pertama kali remaja mengkonsumsi rokok, gejala-gejala yang terjadi 

adalah batuk, lidah terasa getir, dan perut mual. Namun, sebagian dari para 

pemula mengabaikan perasaan tersebut, biasanya berlanjut menjadi kebiasaan, 

dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan dipersepsikan sebagai 

kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis yang menyenangkan dan 

bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif (ketagihan). Hal ini disebabkan 

sifat nikotin adalah adiktif yang jika dihentikan secara tiba-tiba akan 

menimbulkan perasaan tidak nyaman. Secara manusiawi, remaja cenderung untuk 

menghindari ketidakseimbangan dan lebih senang mempertahankan apa yang 

selama ini dirasakan sebagai kenikmatan sehingga dapat dipahami jika para 

remaja yang perokok sulit untuk berhenti merokok. 

 

                                                           
1Abu Ahmadi,  Psikologi Perkembangan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 121 
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Menurut Umi Istiqomah dalam bukunya Upaya Menuju Generasi Tanpa 

Merokok  mengungkapkan: 

Menurut Ali Samil H, batasan usia remaja adalah usia 12-13 tahun. 
Berdasarkan tingkatan sekolah, siswa SLTP berusia 12-15 tahun disebut 
remaja awal. Siswa SMU berusia sekitar 15-18 tahun disebut remaja 
menengah. Mahasiswa berusia 18-23 tahun disebut dengan remaja akhir (Ali 
Samil H., 2000:7)2 

Pada masa pubertas, seorang anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga 

anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya (akunya), 

serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya mendatang. Kegiatan 

yang dilakukannya penuh semangat menyala-nyala tetapi ia sendiri belum 

memahami hakikat dari sesuatu yang dicarinya itu. 

Pada tahun 2006 The Jakarta Global Youth Survey melaporkan lebih dari 

sepertiga pelajar (37,3%) dilaporkan biasa merokok. Anak laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak perempuan. Yang lebih mengejutkan lagi 3 diantara 10 

pelajar menyatakan pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun, yaitu 

sebesar 30,9% .3 

Penelitian yang dilakukan oleh Theodorus (1994) mengatakan bahwa 

keluarga perokok sangat berperan terhadap perilaku merokok anak-anaknya 

dibandingkan keluarga non-perokok. Artinya ada pengukuh positif dari orang tua 

dan konsekuensi-konsekuensi merokok dirasakan menyenangkan remaja. 

Pengukuh positif lain diterima dari teman sebaya. Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian yang dilakukan oleh Harlianti (1988) bahwa lingkungan teman sebaya 
                                                           

2Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti-Aji,2003,hlm 
7 

3Suryo sukendero, Sehat Tanpa Berhenti Merokok, Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 
2007,  hlm 93 



3 

 

memberikan sumbangan efektif sebesar 33,048%. Lingkungan teman sebaya 

mempunyai arti yang sangat penting bagi remaja.4  

Hakim Sorimuda Pohan (2006, dikutip dari Mardiyah Chamim,dkk. 2011 

hlm.23) menjelaskan Riset Global Youth Tobacco Survey (GYTS) yang digelar 

Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 2006, juga merekam peningkatan serupa. 

Indonesia memiliki 24,5 persen buyung dan 2,3 persen upik (usia 13-15 tahun) 

yang perokok. Sebagian anak (3,2 persen) bahkan sudah masuk tahap kecanduan. 

“Kualitas generasi muda menjadi taruhan apabila tren peningkatan perokok belia 

ini terus dibiarkan berlanjut”.5 Rokok menjadi gaya hidup dan citra diri seseorang 

yang sehat. Rokok dapat membuat orang yang menghisapnya merasa tenang dan 

percaya diri, begitulah pengakuan dari sebagian perokok.6  

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada remaja. 

Secara umum menurut Kurt Lewin, bahwa perilaku merokok merupakan fungsi 

dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan faktor-

faktor dari dalam diri, juga disebabkan dari faktor lingkungan. Remaja mulai 

merokok dikatakan oleh Erikson, berkaitan dengan adanya  krisis aspek 

psikososial yang dialami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mereka 

sedang mencari jati dirinya. Dalam masa remaja ini, sering dilukiskan sebagai 

masa badai dan topan karena ketidaksesuaian perkembangan fisik yang sudah 

matang dan belum diimbangi oleh perkembangan psikis dan sosial. Dikatakan 

                                                           
4Dian Komasari, 2000.“Faktor-faktor Penyebab Prilaku Merokok Pada Remaja”Jurnal 

Psikologi 1, 37 - 47. Hlm 44 
5Mardiyah Chamim, dkk, A Giant Pack Of Lies, Jakarta,  KOJI Communications, 2011, hlm 

23 
6Suryo Sukendro, Sehat,Tanpa Berhenti Merokok. Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 

2007, hlm  93 
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juga oleh Brigham, bahwa perilaku merokok bagi remaja merupakan perilaku 

simbolisasi dan perilaku yang bersifat obsesif.7 

Menurut Umi Istiqomah Ada banyak alasan yang menyebabkan remaja 

merokok. Ada yang karena lingkungan pergaulan yang teman sepergaulannya 

kebanyakan merokok, ingin coba-coba, terlihat lebih keren, gaya hidup, gengsi, 

iseng, atau hanya ingin terlihat macho (keren), dan gaul. Efek yang dirasakan 

kebanyakan para perokok itu adalah efek sugesti yang bersifat psikologis. Efek 

secara psikologis memang dapat langsung dirasakan. Perasaan terlihat lebih 

macho (keren), lebih percaya diri, lebih tenang, dan efek-efek menyenangkan 

lainnya.  Namun selain efek tersebut ada efek lain yang pelan-pelan menyusup di 

balik tubuh, yaitu suatu penyakit yang ditimbulkan oleh rokok salah satunya 

adalah serangan jantung, batuk, dan kanker. Seringkali demi pergaulan orang yang 

tidak merokok ikut-ikutan menghisap rokok walau hanya satu batang.8 

Selain itu, tempat pertunjukan atau show memberikan peluang bagi remaja un

tuk merokok sebebas-bebasnya, yang pada awalnya hanya ingin bersenang bersam

a teman temannya sambil merokok tak tahunya lama kelamaan tak bisa menghenti

kan merokok.9 

Pandangan Islam tentang rokok dan perilaku merokok berbeda-beda. Islam 

memandang perilaku merokok sebagai sesuatu yang negatif, perilaku ini 

disebabkan pandangan terhadap rokok itu sendiri. Mereka sepakat menyatakan 
                                                           

7Brigham, C.J., 1991. Social Psychology.Boston: Harper Collins Publisher, Inc. hlm 39  
8Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti-Aji, 2003, hlm 

26-32 
9Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi….,hlm 36 
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bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, hanya saja konsekuensi hukum dan unsur 

bahaya itu berbeda-beda, sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lagi 

memakruhkannya bahkan ada yang mengatakan bahwa merokok adalah mubah 

(boleh). Diantara pendapat para aliran tersebut antara lain: 

1. Ulama Mesir, Syria dan Saudi mengeluarkan fatwa bahwa merokok adalah 

haram dengan alasan membahayakan. Fatwa tersebut antara lain disampaikan 

oleh Syaikhul Islam Ahmad As Sanhuri, Syaikhul Al Malikiyah Ibrahim, 

Abdul Ghaits Al Qasyasyi, dan Najmuddin bin Badruddin, selain berbahaya 

rokok juga  berdampak negatif (dampak terhadap tubuh dan keuangan). 

Firman Allah:  

                          

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Qs.Al Isra: 
27). 
  

2. Aliran yang mengatakan hukum rokok menurut syar‟i adalah mubah (boleh) 

yaitu Al„Alamah Asyeikh Abdul Ghani Annablisi dan Syeikh Mustafa 

Assuyuti Arrahbani, dengan alasan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah 

Mubah(boleh) sebelum ada dalil Syar‟i yang sharih yang mengharamkannya.10 

Rokok itu ibarat api, yang dapat membakar jiwa karena dapat menimbulkan 

efek ketagihan (adiktif). Perokok digambarkan dengan image bergaya, lambang 

status, pertanda kejantanan pada pria yang bergaya, begitu juga wanita. Semua 

                                                           
10Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhenti Merokok, Yogyakarta, 2009, hlm 50 
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iklan-iklan rokok memamerkan dan menggambarkan perokok hidup kaya-raya, 

jantan, sehat dan bergaya. Jadi, remaja yang mengidolakan gaya hidup mereka 

akan mudah terpengaruh serta meniru si perokok yang digambarkan hebat melalui 

iklan-iklan rokok.11 

Sejalan dengan hal itu, merokok menjadi gaya tersendiri bagi banyak orang. 

Pengaruh perilaku merokok di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu, Faktor internal yang ada dalam diri remaja ketika mereka sedang mencari 

jati dirinya dan Faktor eksternal yaitu berupa pengaruh dari orang tua, pengaruh 

lingkungan, pengaruh teman dan pengaruh iklan.12 

Ketika seorang anak laki-laki memiliki hubungan yang baik dengan orang 

dewasa yang membuatnya merasa dipahami, dihargai dan diinginkan, ketika ia 

merasa didukung sehingga ia berprestasi di sekolah, menjadi kompeten dan 

percaya diri, dan melalui keterikatannya yang beraneka ragam, ia belajar 

bersosialisasi dan belajar menghadapi masa depan dengan rasa kepercayaan diri 

dan keberanian. Kepercayaan diri merupakan salah satu spektrum sifat yang 

dimiliki oleh setiap individu.13 

Elizabeth Hartley menambahkan anak laki-laki lebih percaya diri pada usia 

14 tahun (ketika kepercayaan diri berada pada titik terendah bagi sebagian besar 

anak perempuan) dan kurang percaya diri pada usia 19 tahun. Tidak seorangpun 

dapat mengembangkan kepercayaan diri jika ia tidak mempercayai dirinya atau 

                                                           
11Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti-Aji, 2003, hlm 35 
12Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok.........., hlm 26 
13Robert Redenbach, Tampil Penuh Dengan Percaya Diri, Jakarta, Penerjemah, 1998, hlm 16 
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tidak memiliki harapan teguh bahwa sikap orang lain itu dapat dipercaya dan 

dapat diprediksi.14 

Kepercayaan diri berawal dari tekad pada diri sendiri, untuk melakukan 

segala yang kita inginkan dan kita butuhkan dalam hidup. Kepercayaan diri 

terbina dari keyakinan diri sendiri, bukan dari karya-karya kita, walaupun karya-

karya itu sukses. Kepercayaan diri merupakan kemampuan untuk mempercayai 

kemampuan sendiri.15 

Remaja sering menyalahartikan pengertian percaya diri. Dengan adanya 

penampilan dan gaya hidup maka tercipta suatu sikap yang disebut percaya diri. 

Remaja lebih percaya diri jika mereka berpenampilan yang serba mewah dan 

memiliki gaya hidup yang modern, di mana perilaku ini sudah menjadi suatu 

tuntutan di kalangan remaja untuk menunjukan jati  dirinya. Remaja yang perokok 

percaya bahwa dengan merokok membuat mereka menjadi lebih percaya diri, dan 

terlihat gaul, mungkin karena sudah seperti teman-temannya, yaitu sama-sama 

merokok. Kesamaan dan kekompakkan membuat mereka merasa bersatu dan kuat. 

Sedangkan jika tidak sama dengan teman mereka takut dikucilkan. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti awal pada bulan September 2014 di 

MAN 3 Palembang, siswa-siswa yang sehabis pulang sekolah biasanya ada yang 

duduk-duduk di pinggir jalan sambil merokok. Bagi siswa yang perokok, merokok 

merupakan kebutuhan sehari-hari dan sulit untuk ditinggalkan karena dengan 

merokok mereka merasa lebih percaya diri, dan bebas dalam bertindak. Ada 

                                                           
14Hartley, Elizabeth, Menumbuhkan  Rasa PeDe pada Anak. Jakarta, PT.Bhuana Ilmu 

Populer, 2000, hlm 165 
15Martin Perry, Confidence Boosters, Jakarta, Erlangga, 2006,  hlm 10 
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kekhawatiran terhadap perilaku merokok pada remaja tersebut, yakni semakin 

muda seseorang mulai menjadi perokok, maka akan semakin besar kemungkinan 

yang bersangkutan menjadi perokok berat di usia dewasa. 

Sebagian siswa MAN 3 Palembang yang merokok, mereka memiliki berbagai 

alasan tentang perilaku merokok diantaranya, ada yang mengatakan hanya sekedar 

ingin mencoba, untuk lebih percaya diri, karena pengaruh teman, sebagai image 

diri, ingin terlihat lebih dewasa, dan sebagai penghilang stres.  

Observasi lebih lanjut yang dilakukan peneliti di MAN 3 Palembang pada 

bulan Oktober 2014, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa di sekolah ini memiliki gaya hidup yang modern, diantaranya 

berpenampilan serba mewah, berangkat sekolah dengan membawa kendaraan 

sendiri, serta merokok. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di 

MAN 3 Palembang, dinyatakan bahwa guru sering mendapati siswa yang sedang 

merokok secara diam-diam di kamar mandi. kemungkinan mereka melakukannya 

pada saat jam istirahat. Ada juga yang mendapati siswa merokok dengan 

menggunakan pakaian sekolah disebuah warnet. Bagi sebagian murid laki-laki 

yang perokok, mereka juga mengatakan bahwa jika mereka ingin merokok 

biasanya mereka melakukannya secara diam-diam di kamar mandi atau pada saat 

pulang sekolah karena peraturan sekolah melarang para siswa merokok pada saat 

jam pelajaran atau ketika di lingkungan sekolah.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: Hubungan antara Perilaku 

Merokok dengan Kepercayaan Diri pada Siswa  MAN 3 Palembang 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti kemukakan pada latar 

belakang masalah, maka masalah utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini 

yaitu apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri 

pada siswa  MAN 3 Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan 

kepercayaan diri pada siswa MAN 3 Palembang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

rujukan bagi penelitian yang memusatkan perhatian tentang hubungan 

antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada siswa di MAN 3 

Palembang 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya: 

1. Bagi Siswa: Sebagai bahan masukan agar mengetahui bahwa 

tingginya rasa kepercayaan diri didapat tidak harus dengan 

merokok.  
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2. Bagi Orang tua: Sebagai bahan masukan bagi para orang tua 

untuk dapat mencegah perilaku merokok pada anak.  

3. Bagi Guru: Sebagai bahan masukan untuk memberikan 

informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan 

4. Peneliti yang mendatang: Menjadi bahan rujukan kepada 

peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap 

permasalahan yang sama. Serta dapat menambah khasanah 

keilmuan kita tentang seberapa besar pengaruh rokok terhadap 

diri kita. 

 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti terdapat beberapa judul penelitian yang mirip yaitu : 

Dian Komasari, 2000.”Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada 

Remaja”di kampung Sosrowijayan Wetan, siswa SMU Kolombo, dan siswa SMU 

9 Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu variabel bebas yang 

menggunakan sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok pada remaja, 

lingkungan teman sebaya, dan kepuasan psikologis. Berdasarkan matrik 

interkorelasi terlihat bahwa variabel kepuasan psikologis mempunyai hubungan 

erat dengan variabel sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok remaja (r 

= 0,429; p < 0,05) dan lingkungan teman sebaya (r = 0,366; p <0,05). Hasil 

analisis regresi ganda memperlihatkan bahwa F = 22,468 (p <0,05) dan R = 0,620 

(R2 = 0,384). Artinya, sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok remaja 
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dan lingkungan teman sebaya merupakan prediktor terhadap perilaku merokok 

remaja. Jadi sumbangan sikap permisif orang tua dan lingkungan teman sebaya 

terhadap perilaku merokok remaja sebanyak 38,4%. Sementara itu, hubungan 

kepuasan psikologis terhadap perilaku merokok sebesar r = 0,640 (p <0,05). Hal 

ini berarti bahwa kepuasan psikologis menyumbang 40,9% terhadap perilaku 

merokok.16 Kondisi yang paling banyak perilaku merokok yaitu ketika subjek 

dalam tekanan (stres) yaitu 40,86%; yang kedua ketika berkumpul dengan teman 

sebaya (27,96%). 

Marsito, Junaiti Sahar, Mustikasari.2009, Kontribusi fungsi keluarga terhadap 

perilaku remaja merokok di SMA/SMK Kecamatan Gombong, Kebumen Jawa 

Tengah dengan variabel independen (fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, 

fungsi reproduksi, dan fungsi perawatan kesehatan keluarga). Dengan Hasil uji 

logistik ganda didapatkan fungsi keluarga yang paling dominan berhubungan 

dengan perilaku remaja merokok adalah fungsi sosial keluarga dengan (p=0,000) 

dibandingkan dengan fungsi ekonomi keluarga.17  

Melly Rizkiani, Rita Hadi Widyastuti. “Hubungan antara Stres dengan 

Perilaku merokok pada pegawai negeri sipil laki-laki” dengan variabel bebas 

(stres), dengan hasil Stress pada pegawai negeri sipil sebagian besar berada pada 

tingkat stress ringan. Terdapat 107 responden yang berada pada tingkat stress 

ringan (98,2%) dan 2 responden pada tingkat stress sedang (1,8%). Tidak ada 

hubungan yang signifikan antara stress dengan perilaku merokok pada pegawai 

                                                           
16Komasari, Dian, Faktor-faktor Penyebab Prilaku Merokok Pada Remaja Jurnal 

Psikologi 1, 37 – 47, 2000 
17Marsito, Junaiti Sahar, Mustikasari, Kontribusi fungsi keluarga terhadap perilaku 

remaja merokok di SMA/SMK Kecamatan Gombong, Kebumen Jawa Tengah Jurnal Ilmiah 
Kesehatan Keperawatan 5, 158-173,2000 
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negeri laki-laki di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dengan nilai α = 

0,252 (α > 0,05).18 

 

 

 

                                                           
18Melly Rizkiani, dkk, Hubungan antara Stres dengan Perilaku merokok pada pegawai 

negeri sipil laki-laki Jurnal Nursing Studies1, 132-139,2012 

 


