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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PERILAKU MEROKOK 

1. Pengertian Perilaku Merokok 

Menurut Peraturan Pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan 

Pasal 1 rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana 

Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar 

dengan atau tanpa bahan tambahan. Dr.drh.Mangku Sitepoe mengatakan merokok 

adalah membakar tembakau kemudian dihisap, baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa.11 

Menurut Umi Istiqomah dalam bukunya Upaya Menuju Generasi Tanpa 

Merokok  mengungkapkan: 

Menurut Sue Armstrong, perilaku merokok merupakan kegiatan menghisap 
asap tembakau, karbon monoksida dan nikotin mengalir kedalam aliran darah 
dengan cara yang sama seperti oksigen lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Unsur 
tembakau yang tidak diserap membentuk tar, yang akan berkumpul didalam alur 
udara, paru-paru dan gigi.22 
 

Husaini mengungkapkan bahwa asap rokok mengandung sekitar 60% adalah 

gas dan uap yang terdiri dari 20 jenis gas, diantaranya gas monoksida yang 

merupakan gas yang sangat berbahaya karena persentasenya yang tinggi dalam 

aliran darah seorang perokok aktif mampu menyedot persediaan gas oksigen yang 

                                                           
1Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti-Aji, 2003, hlm 

20 
2Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok ..…, hlm 20 
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sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk bisa bernafas. Selain itu asap rokok 

mengandung jutaan zat kimiawi yang sangat beragam, yang dihasilkan dari 

perubahan kertas sigaret yang awalnya berwarna putih pucat menjadi warna 

kuning.3 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rokok adalah 

hasil olahan tembakau dan daun tar yang terbungkus, berupa cerutu atau bentuk 

lainnya. Sedangkan perilaku merokok adalah suatu tindakan individu yang 

bersifat nyata dapat diamati secara umum dan objektif dengan menghirup asap 

rokok yang terbuat dari tembakau yang dapat merugikan diri sendiri dan orang 

lain disekitarnya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

 

Remaja sedang dan masih harus berkembang. Remaja masih berada dalam 

proses menjadi dewasa. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan itu ada 

didalam dan disekitar mereka. Yang didalam diri disebut watak dasar, dan yang 

disekitar disebut lingkungan, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun 

lingkungan sekolah.4 

Menurut Baer & Corado (dalam Sugeng D.Triswanto, Stop Smoking, 

2007), ada beberapa pengaruh yang menyebabkan para remaja membiasakan diri 

dengan menghisap rokok, yaitu5: 

 

                                                           
3Aiman Husaini, Tobat Merokok, Depok, Pustaka Iiman, 2006, hlm 21 
4Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti-Aji, 2003, hlm 

26 
5Sugeng D.Triswanto, Stop Smoking, Yogyakarta, Progresif Books, 2007, hlm 48-52 
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a) Pengaruh Orangtua 

Golongan usia remaja yang paling rentan terpengaruh kebiasaan merokok ini, 

salah satunya adalah berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, dimana 

orangtua kurang memperhatikan anaknya, dan terlalu permisif dalam 

menerapkan suatu nilai sosial dan agama, sekaligus berprinsip “lu lu gue 

gue”jelas lebih kuat dan rentan terhadap pengaruh rokok 

b) Pengaruh Teman 

Banyak fakta membuktikan bahwa semakin banyak para remaja yang 

merokok maka kemungkinan besar semakin banyak-teman-temanya yang 

mempunyai kebiasaan merokok. 

c) Faktor Kepribadian 

Pada faktor ini orang biasanya berkebiasaan merokok karena alasan ingin 

tahu, ingin melepaskan kebosanan, stres dan dari sakit lain yang mereka 

rasakan. Mereka ingin melakukan apa yang banyak orang beranggapan 

seperti alasan tersebut. Hal ini termasuk dalam konformitas sosial, tapi masih 

bersifat prediktif pada pengguna obat-obatan (termasuk rokok). 

d) Pengaruh iklan 

Iklan akan menampilkan gambaran yang menarik mengenai perokok sebagai 

lambing kejantanan atau glamour, Dimana hal ini akan membuat remaja 

seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku tersebut. 
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Ditambahkan lagi oleh Umi Istiqomah, bahwa faktor-faktor yang 

mendorong perilaku merokok pada remaja diantaranya6: 

a. Faktor Lingkungan Pergaulan 

Menurut Turner dan Helms menyatakan bahwa kelompok teman seusia 

remaja berperan sebagai panutan (model) dalam membentuk 

identitasnya. Seorang remaja tak ingin dianggap berbeda dengan 

sesamanya. Mereka mempunyai hasrat diri mengikuti kelompok untuk 

sama dengan temannya dan ingin mencoba sesuatu yang dianggap 

menyenangkan. 

b. Faktor Lingkungan Keluarga 

Masa remaja, perasaan ingin bebas dari pengaruh orang tua tinggi. 

Pada saat yang sama pengaruh teman atau lingkungan pergaulan mulai 

masuk kedalam dirinya, Sehingga jika remaja tidak bisa 

mengendalikan diri maka mudahlah bagi mereka terbawa arus yang 

negatif. 

c. Faktor citra rokok yang “keren” mendorong remaja mencoba merokok 

Remaja yang perokok percaya bahwa dengan merokok membuat 

mereka menjadi lebih percaya diri, 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. 

 
                                                           

6Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok, Surakarta, Seti Aji , 2003, hlm 
26-42 
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d. Pengaruh Idola dan Sponsor suatu Pertunjukan / Show 

Bagaimanapun perilaku sang idola akan merupakan cermin yang dapat 

ditiru. Namun khusus untuk produk rokok, tujuan utama mensponsori 

hiburan bukan untuk menjual rokok melainkan mengumpulkan 

kalangan muda dengan harapan mereka yang belum merokok mencoba 

merokok, setelah merasakan, selanjutnya ketagihan, dan kalau sudah 

ketagihan tak perlu ditawarkan karena rokok bersifat adiktif (membuat 

ketagihan). 

e. Faktor lingkungan sekolah 

Guru mempunyai keterbatasan otoritas disekolah dalam mendidik 

siswanya yang semakin marak mencoba-coba rokok. Apalagi jika guru 

sendiri ketagihan rokok. Oleh karena itu jika anak remaja maupun 

pelajar sejak dini diberitahu tentang bahaya merokok diharapkan anak 

ataupun remaja tak mau mencoba merokok. 

f. Faktor agama 

Pendidikan agama dapat menjadi pedoman seorang dalam berperilaku. 

Dalam agama islam mengenal lima hukum yang berlaku yaitu wajib, 

sunah, makruh, haram, dan mubah. Berdasarkan banyak penelitian 

diketahui bahwa remaja merokok sebagian besar karena pengetahuan 

mereka tentang hukum merokok adalah tidak haram. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok antara lain: (a) faktor orang tua, (b) pengaruh 

teman, (c) faktor kepribadian, dan (d) pengaruh iklan. Faktor- faktor tersebut 
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sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja yang sedang mencari jati dirinya, 

atau bagi remaja yang berasal dari keluarga yang kurang mendapat perhatian dari 

orang tua mereka. Seorang perokok akan merasakan efek kecanduan nikotin yang 

terkandung di dalam rokok tersebut, dimana rokok dapat memuaskan hasrat si 

perokok. Efek yang terkandung dalam rokok tersebut itulah yang akan merasakan 

tidak nyaman tanpa adanya rokok. Kebiasaan merokok di kalangan remaja dipicu 

oleh iklan-iklan yang menarik, glamour dari berbagai media massa. 

 

3. Aspek/dimensi Perilaku Merokok 

Menurut Brigham aspek/dimensi perilaku merokok bagi remaja yaitu7: 

a. Perilaku simbolisasi  

Simbolisasi dapat diartikan sebagai simbol dari kematangan, kekuatan, 

kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis.  

Kematangan yang dalam hal ini, masa remaja disebut juga sebagai 

periode peralihan,  periode perubahan, periode bermasalah, periode pencarian 

identitas, dan  periode tidak realistik. Pada periode pencarian identitas, remaja 

yang tidak ingin lagi disebut sebagai anak-anak, berusaha menampilkan atau 

mengidentifikasi perilaku yang menjadi simbol status kedewasaan. Salah 

satu  perilaku yang muncul adalah perilaku merokok yang mereka anggap 

sebagai simbol kematangan, kekuatan, kepemimpinan dan daya tarik terhadap 

lawan jenis. 

 

                                                           
7Brigham, C.J,1991. Social Psychology.Boston: Harper Collins Publisher, Inc. hlm 39  
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b. Perilaku yang bersifat obsesif 

Merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi 

aktivitas yang bersifat obsesif, karena sifat nikotin adalah adiktif 

(ketergantungan). Tembakau atau rokok termasuk zat adiktif karena 

menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, sama halnya dengan naza 

(narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Sehingga mereka yang sudah ketagihan 

tembakau atau rokok bila pemakaiannya dihentikan secara langsung akan 

timbul ketagihan atau ketergantungan tembakau. Gejala ketagihan tembakau 

atau rokok seperti ketergantungan, emosi labil, dan konsentrasi berkurang. 

4. Perilaku Merokok dalam Pandangan Islam 
Agama Islam sendiri datang dengan membawa pokok-pokok agama yang 

bersifat umum, yang mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan bagi 

badan, yang dapat menyakiti tetangga, atau yang dapat menyia-nyiakan harta. 

Rokok merupakan salah satu penyebab primer kematian di dunia.  

Dalam ilmu kesehatan, data WHO menunjukkan ada satu orang manusia 

meninggal global setiap 6 detik gara-gara rokok. Rokok bisa berakibat gangguan 

pernafasan, penyakit jantung, impotensi, kanker, dan berbagai penyakit lain yang 

berujung pada kematian. Bahaya rokok sebagai pembunuh yang meracuni tubuh 

manusia juga telah disetujui semua dokter dan pakar medis di seluruh dunia.8 

Merokok sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Padahal, 

Allah SWT. Sangat melarang hambanya buat menjatuhkan diri dalam kebinasaan.  

 

                                                           
8Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhenti Merokok, Yogyakarta, 2009, hlm 94 
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Firman Allah SWT. Dalam potongan Qs.Al-baqarah:195 

                          

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 
dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik. (Qs.Al-baqarah:195) 

 

Hukum rokok menurut imam empat (4) mazhab diantaranya9: 

a. Ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa hukum rokok adalah 

haram. Keterangan tentang hal ini tercantum dalam salah satu kitab 

induk madzhab Hanafi, yaitu Tanqih Al-Hamidiyah karya Ibnu Abidin, 

“Rokok memang banyak mengandung bahaya daripada manfaatnya, 

maka dibenarkan berfatwa tentang haramnya rokok.” 

b. Ulama Madhab Maliki menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. 

Keterangan tersebut disampaikan oleh Abu Zaid Sayyidi Abdurrahman 

Al -Fashih sebagaimana dikatakan oleh Kanun Muhasyi dalam syarah 

Abdul Baqi’ala Mukhtashor Al-Kholil. “Rokok haram digunakan. 

Karena mayoritas ilmuwan menyatakan bahwa rokok mengakibatkan 

kelemahan dan kemalasan. Rokok mempunyai segi kesamaan dengan 

khamr dalam hal memabukkan dan menimbulkan kecanduan.” 

c. Ulama Madzhab Syafi’I menyatakan bahwa hukum rokok adalah 

haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Ibnu Allan, 

pensyarah kitab Riyadhush Sholihin. 

                                                           
9Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhenti Merokok, Yogyakarta, Datamedia, 2009,  hlm 48  
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d. Ulama Madzhab Hambali menyatakan bahwa hukum rokok adalah 

haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Muhammad 

bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Ibrohim dan Abdullah Ba 

Buthoin. 

Ketua umum Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Muzadi menyatakan 

bahwa sejak dulu sampai sekarang, NU mempunyai sikap yang sama, 

bahwa hukum merokok adalah makruh (jika dilakukan tidak apa-apa, 

namun sebaiknya ditinggalkan). Hukum makruh ini didasarkan pada 

tingkat bahayanya yang terhitung relatif. Merokok berbeda dengan 

meminum minuman keras yang secara hukum adalah haram.10 

Ketua Muhammadiyah, Din Syamssudin mengatakan bahwa soal 

rokok tidak bisa difatwakan, karena fatwa halal atau haram mempunyai 

konsekuensi hukum. Apalagi, rokok memiliki banyak aspek yang harus 

dipertimbangkan seperti ekonomi. (Tempo Interaktif, sabtu, 24 Januari 

2009).11 

Pandangan Islam tentang rokok sebagian aliran menganggap perokok 

sebagai suatu perilaku yang buruk. Tembakau (tabacco) atau rokok mulai 

terlihat dan digunakan oleh sebagian penduduk dunia pada abad ke 

sepuluh Hijriah. Berawal dari sinilah berbagai aliran berbicara dan 

menjelaskan hukumnya menurut Syar’i, hasilnya terdapat berbagai macam 

pendapat, sebagian aliran mengharamkannya, sebagian memakruhkan, 

                                                           
10Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhenti Merokok..,hlm 51 
11Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhent Merokok...,hlm 52 
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sebagian membolehkan, dan ada aliran modern yang mempunyai pendapat 

sendiri. Diantara pendapat para aliran tersebut antara lain12: 

1) Aliran yang mengatakan hukum rokok haram, diantaranya Syaikhul Islam 

Ahmad As Sanhuri, Syaikhul Al Malikiyah Ibrahim, Abdul GhaitsAl 

Qasyasyi, sebagian pengikut Imam mazhab dan Najmuddin bin Badruddin, 

dengan alasan bahwa rokok dianggap berbahaya dan berdampak negatif 

(dampak terhadap tubuh dan keuangan). 

a. Dampak terhadap tubuh. Efek yang terkandung dalam rokok dapat 

membahayakan kesehatan tubuh siperokok maupun orang yang ada 

disekitarnya, seperti terjadinya penyakit jantung, paru-paru, kanker dan 

lain sebagainya. Dari sinilah maka hukum rokok adalah haram. 

Firman Allah: 

                

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan (QS. Al-Baqarah:195). 
 

b. Dampak terhadap keuangan. Artinya dengan membeli rokok kita telah 

menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia (pemborosan), sama 

halnya dengan membakar uang. 

Firman Allah: 

                           

                                                           
12Alfi Satiti, Strategi Rahasia Berhenti Merokok..,hlm 50  
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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 makruh yaitu 

Syaikh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa’idz Al Hanafi, dengan alasan: 

a. Dapat menggangu orang yang ada disekitarnya karena baunya yang 

kurang enak, dan hukum mengkonsumsinya adalah makruh.  

b. Rokok dapat membuat orang lalai dalam beribadah maupun kegiatan 

yang lainnya.  

3) Pendapat aliran modern. 

Syeikh Hasanain Makhluf (mantan Mufti Mesir), mengatakan bahwa asal 

dari hukum merokok adalah mubah kemudian menjadi haram dan makruh 

karena beberapa hal, diantaranya adalah adanya dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh rokok baik mudharatnya sedikit atau banyak terhadap 

diri dan harta dan membawa ke kerusakan. Jika hal tersebut di atas terjadi 

oleh siperokok maka hukum merokok adalah makruh bahkan haram dan 

apabila tidak ada salah satu di antara mudharat tersebut di atas maka 

hukum merokok adalah halal. Assyeikh Mahmud Syaltut (Syaikhul Azhar) 

dalam fatwanya mengatakan: meskipun tembakau tidak memabukkan dan 

tidak merusak akal namun mempunyai dampak yang sangat negatif yang 

dirasakan oleh perokok terhadap kesehatannya dan juga dirasakan oleh 

perokok pasif. 

Uraian singkat di atas cukuplah kiranya membuktikan bahwa merokok 

tidak saja memberikan mudharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain yang 
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ada disekitarnya, sedangkan membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam 

kategori pemborosan. Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari perspektif 

kesejahteraan umat manusia, apa yang merugikan dihilangkan dan apa yang 

bermanfaat dikonfirmasikan. Dari berbagai alasan tersebut di atas, maka Islam 

hanya menganjurkan yang baik-baik saja menurut yang diperintahkan oleh Allah 

SWT. 

 

B. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Menurut Perry Martin Kepercayaan diri adalah kemampuan untuk 

mempercayai kemampuan diri sendiri.13  

Menurut Derry Iswidharmanjaya, dalam bukunya Satu Hari Menjadi Lebih 

Percaya Diri mengungkapkan: 

Hasan mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah percaya akan kemampuan 
yang ada pada dirinya sendiri dan menyadari kemampuan yang dimiliki, serta 
dapat memanfaatkannya secara tepat.14 
 

Hartley mendefinisikan Self Confidence (kepercayaan diri) sebagai benar-

benar yakin; penghargaan yang pasti, dan keberanian. Seseorang tidak akan dapat 

mengembangkan kepercayaan dirinya jika ia tidak mempercayai dirinya atau tidak 

memiliki harapan teguh bahwa sikap orang lain dapat dipercaya dan dapat 

diprediksi.15 

                                                           
13Martin Perry, Confidendence Boosters, Jakarta, Erlangga, 2005 hlm 11 
14Derry Iswidharmanjaya, Satu Hari Menjadi Lebih Percaya Diri, Jakarta, PT Elex Media 

Komputindo, 2004, hlm 20 
15Hartley Elizabeth,  Menumbuhkan Rasa PeDe pada Anak,. Jakarta,  PT.Bhuana Ilmu 

Populer, 2000, hlm 167 
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Lain halnya dengan Maslow, menurutnya bahwa kepercayaan diri 

merupakan modal dasar untuk pengembangan dalam aktualisasi diri (eksplorasi 

segala kemampuan dalam diri). Dengan percaya diri seseorang akan mampu 

mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurang percaya diri dapat 

menghambat pengembangan potensi diri. Jadi, orang yang kurang percaya diri 

akan menjadi seorang yang pesimis dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-

ragu untuk menyampaikan gagasan, bimbang dalam menentukan pilihan dan 

sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain.16 Sedangkan Adler 

mengatakan bahwa kebutuhan diri remaja yang paling penting adalah kebutuhan 

akan kepercayaan diri dan rasa superioritas.17 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah percaya pada dirinya 

sendiri, percaya akan kemampuan yang dimilikinya, tanpa membanding-

bandingkan dengan orang lain dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. 

kepercayaan diri tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui proses yang 

berlangsung sejak usia dini, dalam kehidupan bersama orangtua dan orang lain. 

 

2. Ciri-ciri Individu yang Memiliki Kepercayaan diri 

Maslow seorang ahli psikolog mengenai ciri-ciri orang yang memiliki 

kepercayaan diri adalah orang yang memiliki kemerdekaan psikologis, yaitu18: 

a. Kebebasan mengarahkan pilihan dan mencurahkan tenaga 

b. Berdasarkan keyakinan pada kemampuan dirinya 

c. Melakukan hal-hal yang produktif 
                                                           

16Calvin S.hall, dkk, Teori-teori Holistik, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 111 
17Peter Lauster, Tes Kepribadian, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm 14 
18Calvin S.hall,dkk. Teori-teori Holistik, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 113 
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d. Menyukai pengalaman baru 

e. Suka menghadapi tantangan 

f. Pekerja yang efektif dan bertanggung jawab 

Aditya Suharmoko mengatakan bahwa ciri individu yang mempunyai 

kepercayaan diri yaitu19: 

a. Yakin bahwa hidupnya akan sukses 

b. Berfokus pada kemampuan dan keinginan sendiri 

c. Dorongan kemauan yang kuat 

d. Yakin sepenuhnya bahwa akan ada keberhasilan terhadap usahanya 

Menurut Iswidharmanjaya menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria sifat-sifat 

orang yang percaya diri diantaranya adalah20: 

a. Percaya pada Kemampuan Dirinya Sendiri 

 Kepercayaan atau keyakinan pada kemampuan yang ada pada diri seseorang 

adalah salah satu sifat orang yang percaya diri. Apabila orang yang percaya 

diri telah meyakini kemampuan dirinya dan sanggup untuk 

mengembangkannya, ia akan menerima dirinya secara tulus tanpa 

membanding-bandingkan dengan orang lain. 

b.  Tidak Konformis 

 Konformis adalah sikap atau kecenderungan seseorang yang hanya menjadi 

pengikut sebuah kelompok, menaati peraturan mereka secara total, dan tidak 

berani menyatakan pendapat dan sikap sendiri, karena memiliki rasa takut 

akan ditinggalkan serta dikucilkan oleh teman-teman satu kelompoknya. 
                                                           

19Martin Perry, Confidendence Boosters, Jakarta, Erlangga, 2005, hlm 13  
20Derry Iswidharmanjaya, Satu Hari Menjadi Lebih Percaya Diri, Jakarta, PT Elex Media 

Komputindo, 2004, hlm 48  
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c. Berani Menerima dan Menghadapi Penolakan 

 Bagi sebagian besar orang, pengalaman ditolak adalah suatu mimpi buruk. 

Penolakan yang dilakukan orang lain tidak selalu berarti ia tidak suka dengan 

kita, melainkan kadang apa yang kita berikan tidak sesuai dengan 

harapannya.  Tetapi jika rasa percaya diri kita tinggi, kita bisa mengamati 

dari sisi yang lebih positif bahwa suatu penolakan adalah pelajaran yang 

berharga untuk menuju kesempurnaan, setiap penolakan disikapi dengan dada 

yang lapang dan berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. 

d. Bisa Mengendalikan Diri 

 Pengendalian diri dapat diartikan dengan emosi. Emosi adalah segala macam 

perasaan yang ada dalam diri seseorang, Untuk mengendalikan emosi, 

diperlukan suatu kontrol yang kuat dalam diri seseorang agar dapat berfikir 

logis. Pengendalian diri juga dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hati 

sering juga disebut dengan istilah mood. Pribadi yang percaya diri mampu 

mengendalikan diri  dengan selalu berfikir obyektif dan realistis.  

e. Positif Thinking 

 Positif thinking adalah kata yang tepat dalam menyikapi diri serta saat 

berinteraksi dengan orang lain. Positif thinking harus dimulai dari diri sendiri, 

apabila seseorang telah mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang 

ada dalam diri sendiri.  

f. Realistis 

Realistis adalah sikap menerima diri sendiri apa adanya karena realistis 

merupakan sikap yang di nilai penting yang harus dimiliki oleh orang yang 
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percaya diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri, jika mendapat 

kegagalan biasanya mereka tetap dapat meninjau kembali sisi positif dari 

kegagalan itu. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik 

kebutuhan, harapan, dan cita-citanya. Untuk menyikapi kegagalan dengan 

bijak diperlukan sebuah keteguhan hati dan semangat untuk bersikap positif. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri individu 

yang memiliki kepercayaan diri yaitu yakin bahwa hidupnya akan sukses, 

berfokus pada kemampuan dan keinginan sendiri, dorongan kemauan yang 

kuat dan yakin sepenuhnya bahwa akan ada keberhasilan terhadap usahanya. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Menurut Midlle Brook ada empat faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang, yaitu21: 

a. Pola Asuh 

Pola asuh sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu kepribadian. Karena 

pada pola asuh terdiri dari tiga macam yaitu otoriter, demokratis dan permisif. 

b. Jenis Kelamin. 

Perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan berbeda. Pada 

umumnya anak laki-laki lebih dari anak perempuan, peran perempuan secara 

sosial dikondisikan sekitar rumah tangga, suami, dan anak. Perempuan banyak 

dibatasi dengan banyak hal sedangkan laki-laki banyak mendapat kebebasan 

                                                           
21Fatimah, Siti (2003). Hubungan antara Tingkat Percaya Diri dengan Tingkat Keaktifan 

Berdiskusi pada Mahasiswa Psikologi 1999/2000-2001-2002. Skripsi, Fakultas Psikologi UIIS 
Malang 
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dan kemudahan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan nilai dan 

penilaian terhadap diri sendiri mempunyai pengaruh besar pada kepercayaan 

diri seseorang. 

c. Pendidikan 

Mereka yang mempunyai pendidikan tinggi memiliki ego yang efektif dan 

otonom. Dengan demikian pendidikan membuat individu semakin tinggi akan 

pengetahuan dan pengalaman yang akhirnya menjadikannya mantap dalam 

berbuat atau memutuskan sesuatu, hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan 

dirinya. 

d. Penampilan Fisik 

Penampilan fisik juga mempunyai porsi yang khusus dalam mempengaruhi 

kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang mempunyai penampilan fisik 

yang kurang menarik cenderung akan menarik diri dari komunitas sosial 

umum, ia lebih senang bergaul dengan individu yang sama dengannya dari 

segi fisik. Pembatasan diri dalam pergaulan merupakan indikasi bahwa 

individu tersebut memiliki kepercayaan diri yang kurang baik. 

Derry Iswidharmanjaya, dalam bukunya Satu Hari Menjadi Lebih Percaya 

Diri mengungkapkan22: 

Menurut Rogers kepercayaan diri timbul bukan karena faktor keturunan atau 
bawaan melainkan karena proses memahami diri sendiri, menerima adanya 
kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Proses memahami diri sendiri 
diawali sejak usia dini. Tentunya pola asuh orang tua sangat berperan besar. Pola 
asuh yang diberikan meliputi kasih sayang, perhatian, penerimaan, serta yang 
paling penting adalah kelekatan emosi dengan orang tua secara tulus. Jadi, guru 
yang paling utama dalam pembentukan rasa percaya diri adalah orang tua. 

                                                           
22Derry Iswidharmanjaya, Satu Hari Menjadi Lebih Percaya Diri, Jakarta, PT Elex Media 

Komputindo, 2004, hlm 61 
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Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri pada anak. Timbulnya rasa 

percaya diri berawal dari pola asuh orang tua, orang tua yang baik akan 

memperhatikan pertumbuhan jiwa dalam diri anaknya agar menjadi pribadi yang 

mampu menilai bahwa dirinya berharga dan memiliki harapan yang nyata pada 

dirinya sendiri. Pendidikan di sekolah juga dapat dikatakan sebagai lingkungan 

yang paling berperan untuk dapat mengembangkan rasa percaya diri anak, peran 

guru yang mendidik siswanya untuk dapat mengeluarkan pendapatnya sendiri. Hal 

itu dapat melatih keberanian pada diri anak. 

 
4. Aspek/dimensi Kepercayaan Diri 

Seorang ahli psikologi yang bernama Lauster 1978 menjelaskan beberapa 

aspek orang yang memiliki kepercayaan diri, yaitu23 : 

a. Bersikap optimis 

Optimis dalam hal ini adalah sebuah keyakinan yang timbul dari dalam diri 

individu. Dideskripsikan dengan: yakin berhasil akan hasil pekerjaannya, 

yakin masa depannya akan berjalan dengan baik 

b. Cukup toleran dalam hal ini dideskripsikan: membantu teman yang 

membutuhkan pertolongan, mengikuti kegiatan sosial 

c. Tidak membutuhkan dukungan dari orang lain secara berlebihan yang 

dideskripsikan dengan: mampu mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain, 

mampu menghadapi masalahnya sendiri 

                                                           
23Peter Lauster, Tes Kepribadian, Bumi Aksara, Jakarta, 2012,  hlm 4  
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d. Gembira yang dideskripsikan dengan: gembira dalam segala suasana, senang 

berkumpul dengan banyak orang. 

 

5. Kepercayaan Diri dalam Pandangan Islam 

 Menurut Hamka bahwa unsur yang mampu memberikan sikap percaya 

diri kepada manusia adalah 24: 

a. Tauhid. Merupakan bentuk dasar dari iman, yang mana tauhid mengakui 

bahwa Tuhan Esa didalam kekuasaan-Nya. Segala kekuasaan yang ada di 

dalam alam ini hanyalah pinjaman belaka dari Tuhan. Apabila ada keyakinan 

selain Tuhan tempatnya takut, maka rusaklah tauhidnya dan binasalah 

imannya. 

b. Takdir, yaitu mengakui baik dan buruk, sakit dan senang tidaklah akan terjadi 

kalau tidak dengan izin Allah. Dengan takdir manusia yakin bahwa Tuhan 

senantiasa akan memberi petunjuk kebenaran.  

 Al-Qur'an sebagai rujukan pertama juga menegaskan tentang percaya diri 

dengan jelas dalam beberapa ayat-ayat yang mengindikasikan percaya diri seperti: 

                        

                     

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 
Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan 
turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 
Allah kepadamu". (Q.s.Fushshilat:30) 
 
                                                           

24Hamka. Falsafah Hidup, Jakarta, Umminda, 1982, hlm  246 
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Makna  meneguhkan pendirian di dalam ayat ini adalah melaksanakan 

ketaatan dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW.  Menurut al-Aswad bin 

Malik, ayat ini bermakna, “Janganlah kamu menyekutukan Allah SWT. Dengan 

apapun”.  Sedangkan Qatadah mengartikan  “teguh” untuk selalu mentaati Allah 

SWT. [Imam Ibnu Mandzur, Lisaan al-’Arab, juz 12/ 499]. Ada pula yang 

menafsirkan meneguhkan pendirian dalam surat Al-Fushshilat ayat 30 dengan, 

“beriman kepada Allah SWT. Dan tidak pernah mengotori keimanannya dengan 

kedzaliman”.   Ada pula yang mengartikan dengan, “tidak berbuat dosa dan tidak 

mencemari imannya dengan kesalahan”. Sedangkan menurut Imam Qurthubiy, 

teguh pendirian adalah tegak lurus atau konsisten untuk selalu mentaati Allah 

SWT. baik dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan, kemudian tetap dalam 

kondisi semacam itu secara terus-menerus”.[Imam Qurthubiy, Tafsir al-

Qurthubiy, juz 15/358].25
 

 

C. Hubungan antara Perilaku Merokok dengan Kepercayaan Diri 

Kebiasaan merokok meningkat dari tahun ke tahunnya. Padahal rokok dapat 

merugikan perokok itu sendiri. Untuk menjadi perokok individu haruslah melalui 

proses yang kompleks. Perilaku merokok dapat pula terbentuk karena adanya 

stimulus dari dalam individu yang mengakibatkan timbulnya respon untuk 

merokok. Adapun pengertian perilaku merokok adalah kegiatan menghisap asap 

rokok kedalam mulut, dimana asap tersebut masuk melalui saluran pernapasan 

lalu ke paru-paru kemudian dikeluarkannya kembali. 

                                                           
25http://nahdhah.wordpress.com/2007/09/26/istiqamah-di-jalan-allah/ 
  

http://nahdhah.wordpress.com/2007/09/26/istiqamah-di-jalan-allah/
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Umi Istiqomah mengungkapkan ditemukan banyak faktor baik dari dalam diri 

individu maupun dari lingkungan, yang dapat menyebabkan individu memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku merokok hingga bertahan sebagai perokok, 

diantara faktornya adalah faktor citra rokok yang “keren” (percaya diri). 

Kepercayaan diri merupakan spektrum yang paling penting dalam diri 

individu khususnya remaja itu sendiri. Remaja akan melakukan berbagai hal untuk 

dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, salah satu perilaku negatif 

yang dilakukan remaja yaitu perilaku merokok. Remaja perokok berpendapat 

merokok merupakan hal yang umum, di kalangan remaja, meskipun merokok itu 

adalah kebiasaan buruk, namun merokok meningkatkan kejantanan, percaya diri, 

gaul, terasa nyaman, serta mengurangi stress. Remaja perokok mengatakan tidak 

merokok sama dengan tidak jantan, dan mereka tahu bahwa lebih mudah 

mencegah daripada berhenti merokok. Hal ini disebabkan karena adanya 

kandungan rokok yaitu pada tembakau yang bersifat adiktif (kecanduan).  Hal ini 

sesuai dengan penelitian Dian Komasari, 2000.”Faktor-faktor Penyebab Perilaku 

Merokok pada Remaja” yang menyebutkan hubungan kepuasan psikologis 

terhadap perilaku merokok lebih besar pengaruhnya yaitu 40,9% dibandingkan 

dengan sikap permisif orangtua dan teman sebayanya sebanyak 38,4%. 

Bagi sebagian remaja perokok, merokok membangkitkan kepercayaan diri, 

ketenangan, rasa memimpin, meningkatkan kewibawaan dan lain-lain. Merokok 

adalah simbol persahabatan dan keakraban, merokok juga sebagai kunci pencarian 

ide-ide cemerlang, pembuat inspirasi, dapat menenangkan fikiran, mengurangi 

rasa gelisah, mengurangi stress dan lain sebagainya. Merokok akan merasa lebih 
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dewasa dan dapat menimbulkan ide-ide atau inspirasi. Faktor-faktor psikologis 

dan fisiologis inilah yang banyak mempengaruhi kebiasaan merokok dikalangan 

remaja. 

D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku Merokok(X) / 
VB 

 Perilaku 
simbolisasi  Perilaku yang 
bersifat obsesif 
 

 

Kepercayaan Diri (Y) / VT 

 Toleransi 

 Optimis 
 Tidak membutuhkan 

dukungan orang lain 
secara berlebihan 

 Gembira 

Siswa yakin dengan 
merokok mereka menjadi 
lebih percaya diri, lebih  
merasa nyaman, dan terlihat 
lebih dewasa 

Siswa terlihat merokok 
saat sedang berkumpul 
dengan temannya 

Guru mendapati siswa 
merokok di toilet, kantin, 
warung dekat sekolah saat 
sekolah sepi, dan di 
sebuah warnet dengan 
menggunakan pakaian 
sekolah 

Perilaku Merokok pada 
Siswa MAN 3 

Palembang 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan teori diatas maka penulis mengajukan hipotesis yaitu 

Ada hubungan yang negatif antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri 

pada siswa MAN 3 Palembang. semakin rendah perilaku merokok maka semakin 

tinggi kepercayaan diri pada remaja sebaliknya Semakin tinggi perilaku merokok 

maka semakin rendah kepercayaan diri pada remaja  


