
BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. Merokok  

1. Pengertian 

Rokok adalah gulungan tembakau yang disalut dengan daun nipah 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). 

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan 

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian 

ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau 

terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainya yang dihasilkan dari 

tanamam Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau 

sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 

tambahan (Tendra, 2003). 

Merokok adalah suatu kata kerja yang berarti melakukan kegiatan 

atau aktifitas menghisap, sedangkan perokok adalah orang yang suka 

merokok (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). 

 

2. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok 

 Rokok mengandung kurang lebih 4000 elemen-elemen dan 

setidaknya 2000 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun 

utama pada rokok (Sukendro, 2007), yaitu: 
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a.  Nikotin 

Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran 

darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru 

yang mematikan. Komponen ini terdapat didalam asap rokok dan juga 

didalam tembakau yang tidak  dibakar.  Nikotin diserap melalui paru-

paru dan kecepatan absorpsinya hampir sama dengan masuknya nikotin 

secara intravena. Nikotin masuk kedalam otak dengan cepat dalam 

waktu kurang lebih 10 detik. Dapat melewati  barrier  diotak dan 

diedarkan keseluruh bagian otak, kemudian menurun secara cepat, 

setelah beredar keseluruh bagian tubuh dalam waktu 15-  20 menit pada 

waktu penghisapan terakhir (Sukendro, 2007). 

b.  Tar  

Tar adalah hidrokarbon aromatik polisiklik yang ada dalam asap rokok, 

tergolong dalam zat karsinogen, yaitu zat yang dapat  menumbuhkan 

kanker. Kadar tar yang terkandung dalam asap rokok inilah yang 

berhubungan dengan resiko timbulnya kanker. Sumber tar adalah 

tembakau, cengkeh, pembalut rokok dan bahan organik lain yang 

terbakar (Sukendro, 2007) 

c.  Karbon monoksida (CO) 

Karbon  monoksida adalah gas yang bersifat toksin/ gas beracun yang 

tidak berwarna, zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat 

darah tidak mampu mengikat oksigen. Kandungannya di dalam asap 
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rokok 2-6%. Karbon monoksida pada paru-paru mempunyai daya 

pengikat dengan hemoglobin (Hb) sekitar 200 kali lebih kuat dari pada 

daya ikat oksigen (O2) dengan hemoglobin (Hb). membuat darah tidak 

18 mampu mengikat oksigen  (Sukendro, 2007). 

3. Pengaruh pada kesehatan 

 Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan sedikitnya 

25 jenis penyakit dari berbagai alat tubuh manusia, seperti kanker paru, 

bronkitis kronik, emfisema dan berbagai penyakit paru lainnya. Selain itu 

adalah kanker mulut, tenggorokan, pankreas, dan kandung kemih, penyakit 

pembuluh darah, ulkus peptikum dan lain-lain. Satu-satunya penyakit yang 

menunjukkan asosiasi negatif dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker 

paru, bronkitis kronik dan emfisema, penyakit jantung iskemik dan 

penyakit kardiovaskular lain, ulkus peptikum, kanker mulut, kanker 

tenggorokan, penyakit pembuluh darah otak dan gangguan janin dalam 

dalam kandungan. 

 Selanjutnya masih menurut Aditama, Doll dan Hill, dua orang 

peneliti dari Inggris membagi hubungan antara penyakit dan kebiasaan 

merokok sebagai berikut: Penyakit yang disebabkan oleh merokok adalah: 

kanker paru, kanker kerongkongan, kanker saluran nafas lainnya, bronkitis 

kronik, dan emfisema. Penyakit yang mungkin seluruhnya atau sebagian 

disebabkan oleh merokok yaitu: penyakit jantung iskemik, aneurisma atau 

pelebaran aorta, kerusakan miokard jantung, trombosis pembuluh darah 
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otak, arteriosklerosis, tuberkulosis, pneumonia, ulkus peptikum, hernia, 

dan kanker kandung kemih. (Aditama, 1997). 

a. Penyakit kardiovaskular 

Merokok adalah salah satu faktor resiko utama timbulnya morbiditas 

dan mortalitas kardiovaskular yaitu meningkatnya kadar kolesterol 

serum, penyakit jantung koroner dan penyakit pembuluh darah perifer. 

(Sitepoe, 2000). 

b. Kanker paru 

Penyakit kanker paru ini lebih berbahaya dari pada penyakit TBC 

paru, apalagi kalau kanker sudah dalam keadaan lanjut. Penyakit ini 

banyak ditemukan pada kaum pria. Di Amerika Serikat diperkirakan 

bahwa 80- 90% kanker paru pada pria dan 70% pada wanita 

disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penelitian di Inggris 

menunjukkan bahwa sekitar 87% kematian akibat kanker paru. 

Sementara itu, paparan asap rokok pada mereka yang tidak merokok 

atau perokok pasif ternyata meningkatkan terjadinya kanker paru 30% 

lebih tinggi. Penyakit kanker paru ini sering dihubungkan dengan 

kebiasaan merokok sebagai penyebab utamanya. Hal ini telah 

dibuktikan pada berbagai penelitian di dalam dan di luar negeri. 

(Aditama, 1997). 

c. Penyakit gangguan perkembangbiakan 

Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi atau memiliki anak, 

fertilitas pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan, 
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wanita perokok akan mengalami masa menopause lebih cepat 

dibandingkan dengan wanita yang bukan perokok. (Sitepoe, 2000). 

d. Gangguan alat pencernaan 

 Sakit maag atau gastritis lebih banyak dijumpai pada mereka yang 

merokok, dibandingkan dengan yang bukan perokok. Merokok 

mengakibatkan penurunan tekanan pada ujung atas dan ujung bawah 

lambung sehingga mempercepat terjadinya sakit maag. Pencernaan 

protein terhambat bagi mereka yang merokok, merokok juga 

mengurangi rasa lapar atau nafsu makan. (Sitepoe,2000). 

 

B. Mahasiswi 

Santrock (2002) mengatakan masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja 

dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit 

waktu untuk hal lainnya. Kenniston (dalam Santrock, 2002)  mengemukakan 

masa muda (youth) adalah periode kesementaraan ekonomi dan pribadi, dan 

perjuangan antara ketertarikan pada kemandirian dan menjadi terlibat secara 

sosial. Periode masa muda rata-rata terjadi 2 sampai 8 tahun, tetapi dapat juga 

lebih lama. Dua kriteria yang diajukan untuk menunjukkan akhir masa muda 

dan permulaan dari masa dewasa awal adalah kemandirian ekonomi dan 

kemandirian dalam membuat keputusan. Mungkin yang paling luas diakui 

sebagai tanda memasuki masa dewasa adalah ketika seseorang mendapatkan 

pekerjaan penuh waktu yang kurang lebih tetap (Santrock, 2002).  
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Berk (2007) membagi masa dewasa muda menjadi 4 sub periode dengan 

batasan usia 17 – 40 tahun sebagai berikut : 

1. Peralihan masa dewasa awal 17 – 22 tahun 

2. Memasuki masa dewasa: 22- 28 tahun 

3. Peralihan usia 30 tahun : 28 - 33 tahun 

4. Puncak dari kehidupan dewasa muda : 33- 40 tahun 

  Sementara itu, Dariyo (2003) mengatakan bahwa secara umum mereka 

yang tergolong dewasa muda (young adulthood) ialah mereka yang berusia 

20-40 tahun. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran 

dan tanggung jawabnya tentu semakin bertambah besar. Ia tak lagi harus 

bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis pada orangtuanya 

(Dariyo,2003).  

  Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok pada 

mahasiswi adalah aktivitas atau tindakan menghisap gulungan tembakau yang 

bersalut kertas dsb yang telah dibakar, yang dilakukan oleh seorang wanita 

yang sedang menempuh studi pada perguruan tinggi yang  dilakukan  untuk 

menanggapi rangsangan yang berasal dari dalam atau luar dirinya. 

 

C. Perilaku Merokok 

Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons 

orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung. 

Sedangkan menurut Istiqomah merokok adalah membakar tembakau 
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kemudian dihisap, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. 

Temparatur sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 90 derajat Celcius 

untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat Celcius untuk ujung rokok 

yang terselip di antara bibir perokok (Istiqomah, 2003). 

Perilaku merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang 

berhubungan dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui intensitas 

merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari 

(Komalasari & Helmi, 2000). 

a. Aspek-aspek perilaku merokok  

Aspek-aspek perilaku merokok pada mahasiswi Setiap individu dapat 

menggambarkan setiap perilaku menurut tiga dimensi berikut (Sutanto, 

2007): 

(1) Frekuensi 

 Sering tidaknya perilaku muncul mungkin cara yang paling 

sederhana untuk mencatat perilaku hanya dengan menghitung 

jumlah munculnya perilaku tersebut. Frekuensi sangatlah 

bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana perilaku merokok 

seseorang muncul atau tidak. Dari frekuensi dapat diketahui 

perilaku merokok seseorang yang sebenarnya sehingga 

pengumpulan data frekuensi menjadi salah satu ukuran yang paling  

banyak  digunakan  untuk  mengetahui  perilaku  merokok 

seseorang. 

(2) Lamanya berlangsung 
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Waktu yang diperlukan seseorang untuk melakukan setiap tindakan 

(seseorang menghisap rokok lama atau tidak). Jika suatu perilaku 

mempunyai permulaan dan akhir tertentu, tetapi dalam jangka 

waktu yang berbeda untuk masing-masing peristiwa, maka 

pengukuran lamanya berlangsung lebih bermanfaat lagi. Aspek 

lamanya berlangsung ini sangatlah berpengaruh bagi perilaku 

merokok seseorang, apakah seseorang dalam menghisap rokoknya 

lama atau tidak. 

(3) Intensitas 

Banyaknya daya yang dikeluarkan oleh perilaku tersebut. Aspek ini  

digunakan  untuk  mengukur  seberapa  dalam  dan  seberapa 

banyak seseorang menghisap rokok. Dimensi intensitas mungkin 

merupakan cara yang paling subjektif dalam mengukur perilaku 

merokok seseorang. Aspek-aspek kecanduan merokok menurut 

Sani (WHO, 2010) adalah sebagai berikut: 

(a) Ketagihan fisik atau kimia 

Yaitu ketagihan terhadap nikotin (nicotine addiction). 

(b). Automatic Habit 

Berupa kebiasaan dalam merokok (ritual habit) seperti 

membuka bungkus rokok, menyalakannya, menghirup dalam-

dalam, merokok sehabis makan, merokok sambil minum kopi, 

dll. 

(c) Ketergantungan psikologis atau emosional 
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Dimana merokok dipakai dalam mengatasi hal-hal yang 

bersifat negative, misalnya rasa gelisah, kalut ataupun frustasi.  

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Kemala (2007), yaitu : 

a. Fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari 

Erickson mengatakan bahwa merokok berkaitan dengan masa 

mencari jati diri pada diri remaja. Silvans & Tomkins fungsi 

merokok ditunjukkan dengan perasaan yang dialami si perokok, 

seperti perasaan yang positif maupun perasaan negatif. 

b. Intensitas Merokok 

Ada beberapa tokoh yang mengklasifikasikan perilaku merokok, 

diantaranya menurut Kemal (2007) ada tiga tipe perokok yang dapat 

diklasifikasikan menurut banyaknya rokok yang dihisap. Tiga tipe 

perokok tersebut adalah:  

a) Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok dalam 

sehari. 

b) Perokok sedang yang menghisap 5-14 batang rokok dalam 

sehari. 

c) Perokok ringan yang menghisap 1-4 batang rokok dalam sehari. 

c. Tempat Merokok 

Tempat merokok juga mencerminkan pola perilaku merokok. 

Berdasarkan tempat-tempat dimana seseorang menghisap rokok, 

maka Mu’tadin menggolongkan tipe perilaku merokok menjadi 2: 

1. Merokok di tempat-tempat umum / ruang public 
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a. Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara 

bergerombol mereka menikmati kebiasaannya. Umumnya 

mereka masih menghargai orang lain, karena itu mereka 

menempatkan diri di smoking area. 

b. Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang 

lain yang tidak merokok, anak kecil, orang jompo, orang 

sakit, dll). 

 

2. Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi  

a. Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat-

tempat seperti ini yang sebagai tempat merokok digolongkan 

kepada individu yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh 

rasa gelisah yang mencekam. 

b. Toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang 

yang suka berfantasi. 

2. Tahapan perilaku merokok 

Menurut (Komalasari & Helmi, 2000) terdapat 4 tahap dalam perilaku 

merokok sehingga menjadi perokok, yaitu:  

a. Tahap Prepatory. Seseorang mendapatkan gambaran yang 

menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat 

atau dari hasil bacaan. Hal-hal ini menimbulkan minat untuk merokok.  

b. Tahap Initiation. Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah 

seseorang akan meneruskan atau tidak terhadap perilaku merokok.  
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c. Tahap Becoming a Smoker. Apabila seseorang telah mengkonsumsi 

rokok sebanyak empat batang per hari maka mempunyai 

kecenderungan menjadi perokok.  

Tahap Maintenance of Smoking. Tahap ini merokok sudah menjadi 

salah satu bagian dari cara pengaturan diri (self regulating). Merokok 

dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. 

3. Dampak 

Ogden (2000) membagi dampak perilaku merokok menjadi dua, yaitu :  

a. Dampak Positif   

Merokok menimbulkan dampak positif yang sangat sedikit bagi 

kesehatan. Ogden (2000) menyatakan bahwa perokok meyebutkan 

dengan merokok dapat menghasilkan mood positif dan dapat 

membantu individu menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. 

b. Dampak negatif  

Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat 

berpengaruh bagi kesehatan (Ogden, 2000). Merokok bukanlah 

penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit 

sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, 

tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat 

mengakibatkan kematian. Berbagai jenis penyakit yang dapat dipicu 

karena merokok dimulai dari penyakit di kepala sampai dengan 

penyakit di telapak kaki, antara lain; penyakit kardiolovaskular, 

neoplasma (kanker), saluran pernafasan, peningkatan tekanan darah, 
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memperpendek umur, penurunan vertilitas (kesuburan) dan nafsu 

seksual, sakit mag, gondok, gangguan pembuluh darah, penghambat 

pengeluaran air seni, ambliyopia (penglihatan kabur), kulit menjadi 

kering, pucat dan keriput, serta polusi udara dalam ruangan (sehingga 

terjadi iritasi mata, hidung dan tenggorokan) (Sitepoe, 2001). 

 

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok  

Perilaku merokok selain disebabkan dari faktor dalam diri (internal) juga 

disebabkan faktor dari lingkungan (eksternal). 

1. Faktor Diri (internal) 

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin 

melepaskan diri dari rasa sakit dan kebosanan. Merokok juga memberi 

image bahwa merokok dapat menunjukkan kejantanan (kebanggaan 

diri) dan menunjukkan kedewasaan. Individu juga merokok dengan 

alasan sebagai alat menghilangkan stres (Kemala, 2007). Remaja 

mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis psikososial yang 

dialami pada perkembangannya yaitu pada masa ketika mereka sedang 

mencari jati dirinya (Komalasari dan Helmi, 2000).  

Menurut (Komalasari dan Helmi, 2000) Ada beberapa faktor diri yang 

mempengaruhi perilaku merokok, yaitu: 

(a.) Faktor Genetik 

Beberapa studi menyebut faktor genetik sebagai penentu dalam 

timbulnya perilaku merokok dan bahwa kecenderungan menderita 
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kanker,serta tendensi untuk merokok adalah faktor yang diwarisi 

bersama-sama. Studi menggunakan pasangan kembar 

membuktikan adanya pengaruh genetik, karena kembar identik, 

walaupun dibesarkan terpisah, akan memiliki pola kebiasaan 

merokok yang sama bila dibandingkan dengan kembar non-

identik. Akan tetapi secara umum, faktor genetik ini kurang 

berarti bila dibandingkan dengan faktor lingkungan dalam 

menentukan perilaku merokok yang akan timbul.  

(b.) Faktor Kepribadian (personality) 

Banyak peneliti mencoba menetapkan tipe kepribadian perokok. 

Tetapi studi statistik tak dapat memberi perbedaan yang cukup 

besar antara pribadi orang yang merokok dan yang tidak. Oleh 

karena itu tes-tes kepribadian kurang bermanfaat dalam 

memprediksi apakah seseorang akan menjadi perokok. Lebih 

bermanfaat adalah pengamatan dan studi observasi dilapangan. 

Anak sekolah yang merokok menganggap dirinya, seperti orang 

lain juga memandang dirinya, sebagai orang yang kurang sukses 

dalam pendidikan. Mereka biasanya memiliki prestasi akademik 

kurang, tanpa minat belajar dan kurang patuh pada otoritas. 

Asosiasi ini sudah secara konsisten ditemukan sejak permulaan 

abad ini. Dibandingkan dengan yang tidak merokok, mereka lebih 

impulsif, haus sensasi, gemar menempuh bahaya dan risiko dan 

berani melawan penguasa. Mereka minum teh dan kopi dan sering 
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juga menggunakan obat termasuk alkohol. Mereka lebih mudah 

bercerai, beralih pekerjaan, mendapat kecelakaan lalulintas, dan 

enggan mengenakan ikat pinggang keselamatan dalam mobil. 

Banyak dari perilaku ini sesuai dengan sifat kepribadian extrovert 

dan antisosial yang sudah terbukti berhubungan dengan kebiasaan 

merokok. 

(c.) Faktor Kejiwaan (psikodinamik) 

Dua teori yang paling masuk akal adalah bahwa merokok itu 

adalah suatu kegiatan kompensasi dari kehilangan kenikmatan 

oral yang dini atau adanya suatu rasa rendah diri yangtak nyata. 

Ahli lainnya berpendapat bahwa merokok adalah semacam 

pemuasan kebutuhan oral yang tidak dipenuhi semasa bayi. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai pengganti merokok pada 

mereka yang sedang mencoba berhenti merokok.  

 

2. Faktor Lingkungan (eksternal) 

Menurut Soetjiningsih (2004), faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku merokok remaja adalah keluarga atau pola asuh 

orang tua, saudara kandung maupun teman sebaya (peer group), dan 

iklan rokok. 

a. Pola asuh orang tua  

1. Pola asuh 
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 Pola asuh dapat diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang 

diterapkan pada anak. Banyak ahli mengatakan pengasuhan 

anak adalah bagian penting dan mendasar, menyiapkan anak 

untuk menjadi masyarakat baik. Terlihat bahwa pengasuhan 

anak menunjuk kepada pendidikan umum yang ditetapkan. 

Pengasuhan terhadap anak berupa suatu proses interaksi antara 

orang tua dengan anak. Interaksi tersebut mencakup perawatan 

seperti dari mencukupi kebutuhan makan, mendorong 

keberhasilan dan melindungi, maupun mensosialisasi (Edwards, 

2006). 

2. Tipe Pola Asuh 

Menurut Wong (2009), tipe pola asuh orang tua dibedakan 

menjadi 3, yaitu : 

1. Otoriter atau dictator 

Orang tua mencoba untuk mengontrol perilaku dan sikap anak 

melalui perintah yang tidak boleh dibantah. Mereka menetapkan 

aturan dan regulasi atau standar perilaku yang dituntut untuk 

diikuti secara kaku dan tidak boleh dipertanyakan. Mereka 

menilai dan memberi penghargaan atas kepatuhan absolute, 

sikap mematuhi kata-kata mereka, dan menghormati prinsip dan 

kepercayaan keluarga tanpa kegagalan. Mereka menghukum 

secara paksa setiap perilaku yang berlawanan dengan standar 

orang tua. Otoritas orang tua dilakukan dengan penjelasan yang 
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sedikit dan keterlibatan anak yang sedikit dalam mengambil 

keputusan. Hukuman tidak selalu berupa hukuman fisik tetapi 

mungkin berupa penarikan diri dan rasa cinta dan pengakuan. 

Latihan yang hati-hati sering kali mengakibatkan perilaku 

menurut secara kaku pada anak, yang cenderung untuk menjadi 

sensitif, pemalu, menyadari diri sendiri, cepat lelah dan tunduk. 

Mereka cenderung menjadi sopan, setia, jujur, dan dapat 

diandalkan tetapi mudah dikontrol. Perilaku-perilaku ini lebih 

khas terlihat ketika penggunaan kekuatan diktator orang tua 

disertai dengan supervise ketat dan tingkat kasing sayang yang 

masuk akal. Jika tidak, penggunaan kekuasaan diktator lebih 

cenderung untuk dihubungkan dengan perilaku menentang dan 

anti sosial.  

2. Permisif atau laissez-faire 

Orang tua memiliki sedikit kontrol atau tidak sama sekali atas 

tindakan anak-anak mereka. Orang tua yang bermaksud baik ini 

kadang-kadang bingung antara sikap permisif dan pemberian 

izin. Mereka menghindari untuk memaksakan standar perilaku 

mereka dan mengizinkan anak mereka untuk mengatur aktivitas 

mereka sendiri sebanyak mungkin. Orang tua ini menganggap 

diri mereka sendiri sebagai sumber untuk anak, bukan 

merupakan model peran. Jika peraturan memang ada, orang tua 

menjelaskan alasan yang mendasarinya, mendukung pendapat 
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anak, dan berkonsultasi dengan mereka dalam proses pembuatan 

keputusan. Mereka memberlakukan kebebasan dalam bertindak, 

disiplin yang inkonsisten, tidak menetapkan batasan-batasan 

yang masuk akal, dan tidak mencegah anak yang merusak 

rutinitas di rumah. Orang tua jarang menghukum anak, karena 

sebagian besar perilaku dianggap dapat diterima. 

3. Otoritatif / demokratik 

Orang tua mengombinasikan praktik mengasuh anak dari dua 

gaya yang ekstrem. Mereka mengarahkan perilaku dan sikap 

anak dengan menekankan alasan peraturan dan secara negative 

menguatkan penyimpangan. Mereka menghormati individualitas 

dari setiap anak dan mengizinkan mereka untuk menyuarakan 

keberatannya terhadap standar atau peraturan keluarga. Kontrol 

orang tua kuat dan konsisten tetapi disertai dengan dukungan, 

pengertian, dan keamanan. Kontrol difokuskan pada masalah, 

tidak pada penarikan rasa cinta atau takut pada hukuman. Orang 

tua membantu “pengarahan diri pribadi,” suatu kesadaran 

mengatur perilaku berdasarkan perasaan bersalah atau malu 

untuk melakukan hal yang salah, bukan karena takut tertangkap 

atau takut dihukum. Standar realistis orang tua dan harapan yang 

masuk akal menghasilkan anak dengan harga diri tinggi, dan 

sangat interaktif dengan anak lain. 
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2. Teman Sebaya ( peer group ) 

Teman sebaya (peers) adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat 

usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Perbedaan usia tetap akan 

terjadi walaupun pembagian kelas di sekolah tidak berdasarkan usia 

maupun jika para remaja dibiarkan untuk menentukan sendiri 

komposisi dari lingkungan sosial mereka (Santrock, 2003). 

Slamet Santoso (2004) menjelaskan peer group adalah suatu 

kelompok yang anggotanya mempunyai persamaan usia dan status 

atau posisi sosial. Remaja akan masuk dalam lingkungan kelompok 

yang memiliki usia, status dan posisi sosial yang sama. Kesamaan 

ini akan membuat seorang remaja lebih mudah dalam merasakan, 

mengerti, dan menumbuhkan rasa toleransi antara anggota satu 

dengan yang lain. Mereka  juga akan  saling bertukar  pengalaman 

a. Latar Belakang Terbentuknya Peer group 

Peer group merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh 

individuindividu yang mempunyai persamaan usia dan status 

sosial. Peer group ini muncul karena setiap anggotanya 

mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Hal ini akan 

mendorong seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut dengan membuat suatu kelompok baik itu teman sekolah, 

teman bermain bahkan anak kerabat. Karena mereka merasa bahwa 

hanya teman-teman dalam kelompoknya saja yang dapat mengerti, 

memahami dan merasakan apa yang sedang dialami. 
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Slamet Santoso (2004) menjelaskan latar belakang munculnya peer 

group yaitu: 

a) Adanya perkembangan proses sosialisasi. 

Pada usia remaja (usia anak SMP dan SMA), individu mencoba 

bersosialisasi dalam lingkungan. Dalam usia remaja ini mereka 

sedang belajar memperoleh kemantapan dalam mempersiapkan 

diri untuk menjadi orang dewasa yang baru. Sehingga individu 

mencari kawan yang memiliki perasaan, keinginan dan 

kebutuhan yang sama. Dalam kelompok individu dapat saling 

berinteraksi satu sama lain, berusaha mengerti dan memahami 

satu sama lain agar dapat diterima dalam kelompok tersebut. 

b) Kebutuhan untuk menerima penghargaan. 

Secara psikologis, individu membutuhkan penghargaan dari 

orang lain agar mendapatkan kepuasan dari apa yang telah 

dicapainya. Oleh karena itu individu bergabung dengan teman 

sebayanya, yang mempunyai kebutuhan psikologis yang sama 

yaitu ingin dihargai. Dengan begitu individu merasakan adanya 

kebersamaan atau kekompakan dalam kelompok teman 

sebayanya. 

c) Perlu perhatian dari orang lain. 

Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian, dari 

lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peranan 

seperti dalam kegiatan organisasi remaja di kampung-kampung. 
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Mereka menginginkan keberadaannya diakui dalam kelompok. 

Individu memerlukan perhatian dari orang lain terutama yang 

merasa senasib dengan dirinya. Hal ini dapat ditemui dalam 

kelompok sebaya di mana individu merasa sejajar dengan yang 

lain, mereka tidak merasakan adanya perbedaan status seperti 

jika mereka bergabung dalam dunia orang dewasa. 

d) Ingin menemukan dunianya. 

Dalam peer group individu dapat menemukan dunia sendiri 

yang berbeda dengan dunia orang dewasa. Mereka mempunyai 

persamaan pembicaraan dalam segala bidang, misalnya 

pembicaraan tentang masalah pacar, pendidikan, kegemaran dan 

hal-hal yang menarik lain yang tidak dapat mereka bicarakan 

dengan orang tua atau orang dewasa lain.  

b. Bentuk-Bentuk Peer group 

Kelompok dalam peer group mengalami penggolongan lagi dan 

kelompok ini bisa beranggotakan besar maupun kecil sesuai dengan 

interaksi antar anggotanya. Penggolongan kelompok remaja 

menurut Hurlock (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Teman dekat 

Teman dekat terdiri dari dua atau tiga orang yang mempunyai 

jenis kelamin minat dan kemampuan yang hampir sama. 

Beberapa kemiripan itu membuat mereka sangat akrab dan 

saling mempengaruhi satu sama lain , walaupun kadang-kadang 
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terjadi juga perselisihan, tetapi dengan mudah mereka 

melupakan. 

2. Kelompok kecil 

Terdiri dari beberapa kelompok teman dekat, pada mulanya 

mereka terdiri dari jenis kelamin yang sama, tetapi kemudian 

meliputi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di antara orang-

orang yang berlainan jenis kelamin, hubungan teman dekat 

(walaupun tidak selalu) berkembang menjadi hubungan 

romantis. 

3. Kelompok besar 

Terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok teman 

dekat, lalu berkembang dengan meriingkatnya minat dan 

interaksi antara mereka. Karena kelompok ini besar, maka 

penyesuaian minat antar anggotanya berkurang sehingga 

terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara mereka. 

4. Kelompok yang terorganisasi 

Kelompok ini mempunyai struktur organisasi atau susunan 

kepengurusan yang jelas dan terwujud dalam organisasi sekolah 

atau masyarakat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

sosial para remaja. Kelompok ini masih berada dibawah 

bimbingan dan pengawasan orang dewasa sehingga remaja yang 

mengikuti kelompok ini sering merasa bosan karena mereka 

menganggap telah diatur dan dibatasi ruang geraknya. 
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5. Kelompok geng 

Remaja yang merasa tidak puas dengan kelompok yang 

terorganisasi mungkin akan mengikuti kelompok geng. 

Kelompok geng biasanya terdiri dari anak-anak berjenis kelamin 

sama dan minat utama mereka adalah untuk menghadap 

penolakan teman-teman melalui perilaku anti sosial. Kelompok 

geng sebenarnya tidak berbahaya asalkan orang dewasa masih 

tetap mengarahkannya. Sebab dalam kelompok itu kaum remaja 

dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya, kebutuhan 

dimengerti, kebutuhan dianggap, kebutuhan diperhatikan, 

kebutuhan mencari pengalaman baru, kebutuhan berprestasi dan 

kebutuhan rasa aman yang semuanya tersebut tidak dapat 

diperoleh dari rumah maupun dari sekolah. 

c. Pengaruh Perkembangan Peer group 

Slamet Santoso (2004) menyakatan pengaruh dari perkembangan 

peer group terhadap individu dalam kelompok ada yang positif dan 

ada yang negatif. 

Pengaruh positif dari peer group adalah : 

1. Apabila seorang anak berkembang bersama dengan lingkungan 

peer groupnya maka mereka akan lebih mudah dalam 

perkembangan sosialisasinya yang lebih luas. 

Faktor-Faktor Yang..., AGRA MAULA YURISTA BAHAR, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



2. Dalam peer group seorang individu akan terbentuk rasa 

solidaritas yang cukup kuat dengan anggota dalam 

kelompoknya. 

3. Bila individu masuk dalam peer group, maka setiap anggota 

akan dapat membentuk suatu masyarakat yang direncanakan 

karena mereka dapat membedakan dan menyaring kebudayaan 

yang bertentangan dengan kelompoknya. 

4. Setiap anggota dapat berlatih memperoleh pengetahuan, 

kecakapan dan melatih bakatnya. 

5. Dalam peer grcup akan mendorong setiap anggota untuk lebih 

mandiri karena mereka dapat mengaktualisasikan dirinya lebih 

luas dalam kelompoknya 

6. Dalam peer group setiap anggota dapat mengeluarkan 

pendapatnya dan perasaannya tentang hubungan antar anggota 

dan tentang kelompoknya. 

Pengaruh negatif dari peer group adalah : 

1. Sulit menerima seseorang dari luar kelompok yang tidak 

mempunyai kesamaan. 

2. Tertutup bagi individu lain yang tidak termasuk anggota dari 

kelompoknya. 

3. Menimbulkan rasa iri pada anggota satu dengan anggota yang  

lain yang tidak memiliki kesamaan dengan dirinya. 
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4. Timbulnya persaingan antar anggota kelompok ataupun dengan 

kelompok lain. 

5. Timbulnya pertentangan atau gap-gap antar peer group, 

misalnya: antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. 

Remaja pada umumnya bergaul dengan sesama mereka, 

karakteristik persahabatan remaja dipengaruhi oleh kesamaan: 

usia, jenis kelamin dan ras. Kesamaan dalam menggunakan 

obat-obatan, merokok sangat berpengaruh kuat dalam pemilihan 

teman. (Yusuf, 2006).  

 

5. Iklan Rokok 

Banyaknya iklan rokok di media cetak, elektronik, dan media luar 

ruang telah mendorong rasa ingin tahu remaja tentang produk rokok. 

Iklan rokok mempunyai tujuan mensponsori hiburan bukan untuk 

menjual rokok, dengan tujuan untuk mengumpulkan kalangan muda 

yang belum merokok untuk mencoba merokok dan setelah mencoba 

merokok akan terus berkelanjutan sampai ketagihan (Istiqomah, 

2004). 
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G. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Faktor yag mempengaaruhi mahasiswi merokok 
Sumber : (Komalasari & Helmi, 2000) 
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G. Kerangka Konsep 

 Variabel independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah : 

1. Ada hubungan faktor eksternal (pola asuh orang tua) dengan perilaku 

merokok pada Mahasiswi. 

2. Ada hubungan faktor eksternal (teman sebaya) dengan perilaku merokok 

pada Mahasiswi 
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