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ABSTRAK 

Rokok ternyata tidak hanya digemari oleh kaum laki-laki saja, kaum 
perempuan juga turut menikmati rokok. Sebelumnya, banyak yang menganggap 
hanya laki-laki saja yang ’boleh’ merokok dan perempuan tidak pantas merokok. 
Namun perlu ditilik dari segi aspek sosial, masyarakat beranggapan bahwa 
perempuan perokok bukanlah perempuan yang sesuai dengan aturan norma. Maka 
dari itu, yang menjadi permasalahannya disini adalah apa yang melatar belakangi 
seorang ibu melakukan aktivitas merokok sehingga menjadi seorang ibu perokok 
aktif, bagaimana orangtua (khususnya ibu perokok aktif) mensosialisasikan 
larangan merokok itu sendiri pada anak-anaknya, serta bagaimana perilaku 
merokok dari seorang ibu perokok aktif dalam lingkungan pekerjaan dan dalam 
lingkungan rumah (keluarga). 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball 
(pengambilan informan seperti bola salju). Dimana yang menjadi subyek 
penelitian adalah ibu-ibu dengan kriteria memiliki kebiasaan aktivitas merokok, 
berperan di sektor domestik dan publik, sudah berkeluarga, memiliki anak umur 
rentang 15-24 tahun dan belum menikah. Data-data diperoleh melalui teknik 
wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) dengan memanfaatkan alat perekam suara dan catatan, melalui 
observasi secara langsung, di tunjang pula data-data sekunder. 

Hasil kesimpulannya, bahwa ibu-ibu merokok dikarenakan adanya 
pengaruh dari faktor internal maupun eksternal, selain itu sosialisasi larangan 
merokok yang diterapkan oleh ibu perokok terhadap anak-anaknya tidak berjalan 
efektif dikarenakan hanya sebatas nasehat, peringatan, dengan kata lain sosialisasi 
demokratis,  
Kata Kunci :  
Sosialisasi, Perilaku Ibu Perokok, Dramaturgy (panggung depan dan panggung 
belakang). 
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ABSTRACT 
 Cigarettes are not only likes by men but also women. Previously, a lot of 
people consider cigarettes for men only and women not allow to smoke based on 
custom that already exist. But form social aspects, society consider that women 
smoker not a “good” women and she consider as deviant people. And this study 
trying to know what the background of women especially mother to smoke and 
becoming an active smoker. Beside that this study also trying to know about how 
parents (an active mother smoker) to socialize prohibition of smoking itself to 
their children and how mother smoker’s attitude in her society and family. 
 Informants in this study are chosen by using snowball technique. Where 
the subjects in this study are mother that have a habit of smoking, have an role in 
domestic and public sector, have a family, child between 15-24 years old and that 
child not married yet. The datum that collect from interview directly using in-
depth interview conduct with using tape recorder and notes, the datum also collect 
by using observation and secondary datum.  
 The result of this study is mothers being active smoker because they got 
influenced by internal and external factors. Beside that socialization of prohibition 
about smoking is held by mothers to their children seemingly not going to be 
effective because that just advice, warning and usually we call of it as a 
democratic socialization. Differences smoking attitude among mothers that have 
an activities in occupation and family environment  
 
Keyword: Socialization, Behavior of smoking mother, Dramaturgy (front stage 
and back stage) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, aktivitas merokok adalah perilaku yang dipelajari. 

Hal itu berarti ada pihak-pihak yang berpengaruh besar dalam proses 

sosialisasi. Konsep sosialisasi merupakan suatu proses transmisi 

nilai/sistem belief/sikap ataupun perilaku-perilaku dari generasi 

sebelumnya kepada generasi berikutnya. Dalam kaitannya dengan perilaku 

merokok, pada dasarnya hampir tidak ada orang tua yang menginginkan 

anaknya untuk jadi perokok bahkan bahkan masyarakat tidak menuntut 

anggota masyarakat untuk menjadi perokok (dalam skripsi Reta Risanti, 

2008:12). 

Rokok pada zaman yang semakin modern ini ternyata tidak hanya 

digemari oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga turut menikmati 

rokok. Bahkan perempuan merokok telah menjadi pemandangan yang 

biasa, sehingga tidak perlu merasa heran lagi bila menemukan perempuan 

Perilaku merokok tidak semata-mata merupakan proses imitasi 

dan penguatan positif dari keluarga maupun lingkungan teman sebaya 

tetapi juga adanya pertimbangan-pertimbangan atas konsekuensi perilaku 

merokok. Dalam kaitan hal ini, jika orangtua atau saudaranya merokok 

dinilai sebagai agen imitasi yang baik, jika keluarga ada yang merokok, 

maka anak cenderung juga merokok.  
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merokok di depan umum. Sebelumnya, banyak yang menganggap hanya 

laki-laki saja yang ‘boleh’ merokok dan perempuan tidak pantas merokok. 

Namun perlu ditilik lagi, dari segi aspek sosialnya, masyarakat 

beranggapan bahwa perempuan perokok bukanlah perempuan yang sesuai 

dengan aturan norma. Akan tetapi, anggapan tersebut tidak berlaku lagi 

pada masa sekarang. Hal ini bisa terjadi karena dilatar belakangi adanya 

pola hidup yang mulai bergeser, dimana perempuan yang merokok 

dianggap perempuan yang modern, seksi, glamour, matang dan mandiri. 

Tidak hanya itu saja, perempuan memilih untuk merokok dengan alasan 

demi mengurangi ketegangan dan stress, biasanya ini terjadi pada 

perempuan-perempuan yang bekerja atau wanita karier. Sementara lainnya 

beralasan untuk bersantai, sebagaimana merokok yang dilakukan oleh 

banyak pria dengan alasan untuk pertemanan dan agar diterima dalam 

kelompok.  

Meningkatnya jumlah perempuan perokok dikarenakan 

kepiawaian perusahaan dalam melakukan promosi yang menarik melalui 

berbagai media massa (cetak atau elektronik), fashion, dan dunia hiburan 

(entertainment), misalnya dengan memberikan label “mild” atau “light” 

yang konon sifatnya lebih ringan daripada kretek. Adapun beberapa faktor 

lain yang menajdi pemicu meningkatnya jumlah perempuan perokok, 

diantaranya; memiliki teman perokok, memiliki keluarga yang mempunyai 

kebiasaan merokok, tidak mempunyai pengetahuan tentang bahaya 

merokok, broken home, mempunyai keluarga yang permisif terhadap 
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perilaku merokok dan memiliki orangtua yang perokok. Selain itu, karena 

dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat di masyarakat saat ini dan 

perempuan lebih banyak  terpengaruh oleh lifestyle yang tidak baik 

dibanding laki-laki. Lifestyle seperti pergaulan dengan sesama perokok dan 

seringnya mengunjungi tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi 

kalangan perokok kurang lebih gampang mempengaruhi perempuan. 

Dengan adanya hal ini, dapat kita ketahui bahwa rokok memang bukan hal 

yang asing lagi bagi semua orang. Terbukti, mulai dari yang muda sampai 

yang tua sama-sama mengkonsumsinya, bahkan tingkat pengkonsumsi 

rokok dari tahun ke tahun terus meningkat.  

Berdasarkan data survei Kesehatan Nasional tahun 2001 

mendapatkan 54,5% laki-laki dan 1,2% wanita Indonesia berusia lebih dari 

10 tahun adalah perokok aktif. Konsumsi rokok di Indonesia adalah 770 

batang per kapita. Ironisnya, sekitar 28,3% perokok adalah tergolong ke 

dalam sosial ekonomi rendah, dimana mereka membelanjakan rata-rata 15-

16% dari pendapatan dalam sebulan untuk membeli sepertinya ini sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumsi merokok itu sendiri. 

Dari tiga tahun (2001-2004) jumlah perokok naik dari 31,3% ke angka 

34,4% atau bisa dikatakan lebih dari 50 juta orang dewasa adalah perokok 

(Kompas Cyber Media, 20 November 2006). Merokok bagi sebagian 

masyarakat Indonesia sudah menjadi pola perilaku. Konsumsi tembakau di 

Indonesia dalam 30 tahun terakhir meningkat dari 33 milyar batang per 

tahun pada 1970, menjadi 230 milyar batang per tahun pada 2006. 
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Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa meningkat dari 26,9% pada 

1995, menjadi 35% pada 2004 (Sukendro, 2007:92). 

Sedangkan, menurut Data Dirjen Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan RI, jumlah pengkonsumsi 

rokok tersebut terus naik, terutama perokok perempuan. Dimana, jumlah 

perokok laki-laki sebanyak 65,9% dan jumlah perokok perempuan 

sebanyak 4,5%. Data tersebut didukung pula oleh adanya Survey Global 

yang diadakan oleh pakar kesehatan rokok untuk program Smoke Free 

Canada (Kanada Bebas Rokok), menunjukkan bahwa delapan Negara se-

Asia Pasik termasuk 87 negara dengan jumlah kasus tertinggi perempuan 

perokok, yaitu Jepang, merupakan negara dengan perempuan perokok 

tertinggi (14,8%), diurutan kedua adalah Philipina (8%), diikuti RRC (7%), 

Korea (6,7%), sedangkan Indonesia dan Malaysia ada diurutan kelima 

(6%) begitu juga Thailand, dan Singapura menempati urutan terakhir. 

Selain itu, 

 (

menurut Survei Sosial Ekonomi (Susenas), prevalensi merokok 

pada perempuan dewasa meningkat dari 1,3% pada tahun 2001 menjadi 

4,5% pada tahun 2004 

www.djokoawcollection.blogspot.com/2009/02/rokok-anda-relakan-mati-

demi-sebatang.html). 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata jumlah 

perokok dikalangan perempuan cukup tinggi. Sementara kita ketahui 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi norma 

agama, dimana sebenarnya agama-agama yang diakui di Indonesia 
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melarang seseorang untuk mengkonsumsi rokok. Hal ini terlihat jelas 

dengan adanya ayat-ayat di dalam kitab suci yang menyinggung hal itu, 

contohnya dalam agama Islam, larangan tersebut terdapat di dalam surat 

Q.S Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.  
 

Selain itu larangan untuk merokok juga terdapat dalam surat Q.S 

An Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 

 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.  

 

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

merokok dapat menyebabkan orang terkena berbagai penyakit berbahaya, 

yang artinya menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan jelas merupakan 

usaha untuk bunuh diri secara perlahan-lahan. Sedangkan dalam agama 

Kristen, larangan tersebut berada dalam ayat 1 Korintus 3:16-17 yang 

berbunyi: 

 “ Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan 
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang 
yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan 
membinasakan dia. Sebab Bait Allah itu kudus dan Bait 
Allah itu ialah kamu ”.  
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merokok 

manusia membinasakan tubuhnya secara perlahan tapi pasti. Ilmu 

kedokteran telah menyelidiki dan melaporkan bahwa rokok adalah 

penyebab kanker paru-paru, bronchitis dan berbagai penyakit lainnya. 

Seandainya tembakau sudah ada pada zaman Yesus, saya yakin Yesus akan 

melarang untuk merokok. Kalau dokter dunia saja sudah melarang apalagi 

Yesus yang kita kenal sebagai Tabib di atas segala tabib, pasti akan 

melarang umatNya untuk merokok. Dan yang terakhir dalam pandangan 

agama budha, rokok bersifat mencandui, yaitu membuat pengguna 

ketagihan, membuat ketergantungan padanya. Mengacu pada sila kelima 

dalam Pancasila buddhis, istilah 'ketagihan' ini tidak termasuk dalam 

cakupan sila itu, karena, yang tersebut di sana adalah 'barang/minuman 

yang memabukkan' bukan 'barang/minuman yang membuat ketagihan'. 

Karena ciri yang demikian ini, rokok menurut kriteria sila dalam agama 

Buddha dikategorikan sebagai benda yang menjadi objek pelanggaran sila 

kelima dalam Pancasila Buddhis.  

Larangan merokok sebenarnya tidak hanya terdapat dalam agama-

agama di Indonesia, tetapi juga terdapat dalam peraturan-peraturan di 

Indonesia. Ketentuan resmi yang melarang rokok yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 81/1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang 

kemudian diubah menjadi PP No. 19/2003; sudah lebih dahulu mengatur 

tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Tetapi, sayangnya, PP 

tersebut tidak memberikan sanksi. PP tersebut malah memerintahkan agar 
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setiap Pemda di Indonesia membuat aturan tersendiri tentang KTR (Perda). 

Dalam kenyataanya PP tersebut memang sudah dilaksanakan di berbagai 

daerah, contohnya di Jakarta, dimana Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso 

mengeluarkan kebijakan baru bertajuk larangan merokok di tempat umum, 

yang terdapat di Perda No.5 tahun 2005 dengan denda hukuman sebesar 

Rp. 50 juta dan kurungan 6 bulan. Sedangkan di Surabaya melalui Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya sejak awal tahun 2007 lalu telah membuat 

konsep untuk diberlakukannya Perda (Peraturan Daerah) tentang rokok. 

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Perda rokok di Surabaya disahkan 

tanggal 22 Oktober 2008 melalui SK Walikota ke dalam Perda No. 8 

Tahun 2008 tentang pemberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan 

Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Latar belakang disahkannya Perda ini 

adalah adanya dampak negatif rokok terhadap kesehatan, selain 

meningkatnya angka kejadian penderita penyakit paru, rokok juga 

dianggap sebagai pintu gerbang menuju narkoba, termasuk alkohol dan 

seks bebas. Untuk itu, segala upaya dilakukan untuk memerangi rokok. Hal 

itulah yang membuat Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Perda 

KTR dan KTM. Dengan hadirnya Perda rokok ini berarti Surabaya 

merupakan kota pertama yang memasukan masalah rokok ini ke dalam 

Peraturan Daerah. 

Selain itu di tingkat dunia sebenarnya kampanye anti rokok telah 

disosialisasikan oleh WHO dengan menetapkan tanggal 31 Mei sebagai 

Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No tobacco Day/WNTO) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  I 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

I - 8 

Penetapan hari tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai dampak negatif tembakau/rokok bagi kesehatan 

sekaligus untuk mendorong para perokok aktif agar berusaha berhenti 

merokok (Press Released WHO, 2001).  

Adanya larangan merokok baik dari sisi agama maupun dari sisi 

hukum, sebenarnya adalah hal yang wajar jika para pengkonsumsi rokok, 

khususnya perempuan menyadari akan besarnya bahaya yang ditimbulkan. 

Rokok dapat menimbulkan adanya gangguan terhadap sistem reproduksi 

perempuan. Gangguan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi 

tersebut dapat bermacam-macam bentuknya mulai dari gangguan haid, 

early menopause, sulit untuk hamil, kehamilan di luar kandungan, 

keguguran dan timbulnya kecacatan pada janin. Bagi ibu hamil kebiasaan 

merokok menyebabkan efek samping seperti; kelahiran prematur, berat 

badan bayi rendah, mortalitas prenatal, kemungkinan lahir dalam keadaan 

cacat serta mengalami gangguan dalam perkembangan janin. Dikalangan 

perempuan perokok juga sangat memungkinkan terserang kanker mulut 

rahim, kanker payudara, penurunan gairah seksual, bau nafas tidak sedap, 

muka berjerawat, gigi kuning, daya ingat terganggu, gangguan syaraf dan 

penyempitan pembuluh darah, karena saat rokok dibakar dan dihisap 

nikotin langsung masuk ke peredaran darah dan langsung masuk ke otak 

dalam waktu 15 detik, serta menyebabkan rasa sakit menstruasi yang 

teramat sangat (Davidson & Neale, 1990). 
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Di kota-kota besar kecenderungan untuk mengembangkan perilaku 

merokok ternyata tidak hanya terjadi dikalangan kaum laki-laki semata, 

melainkan juga kaum perempuan. Kaum perempuan disini ternyata bukan 

hanya dikalangan wanita karier ataupun remaja putri saja, melainkan ibu-

ibu yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga pun juga melakukan 

aktivitas merokok. Realita yang menunjukkan adanya ibu yang merupakan 

sebagai perokok aktif, dapat diketahui dari adanya penelitian yang 

dilakukan oleh Edwin di Jorong Bukit Tujuh Nagari Solok Amba 

Kecamatan Sijunjung (2009). Dimana, kedua ibu rumah tangga (Ibu Mar 

dan Ibu Nur) yang berhasil diwawancarai tersebut, mereka mengaku telah 

belasan tahun merokok, serta menyadari bahwa ancaman bahaya merokok 

bagi kesehatan sangat besar. Bagi mereka, rokok sebagai alat untuk 

menghilangkan rasa sedih dan stres, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya 

faktor dari salah seorang anaknya yang juga merupakan seorang perokok 

aktif dan adanya kebiasaan dari seorang anaknya yang selalu meninggalkan 

rokok di rumah. Sehingga aktivitas merokok tersebut lama-lama menjadi 

kecanduan yang sulit untuk ditinggalkan.  

Adapun data yang cukup kuat sebagai realita adanya seorang ibu 

yang menjadi perokok aktif. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu yang 

merokok saat mengandungnya, lebih mungkin menjadi perokok, demikian 

hasil satu studi baru. Bagi studi itu, para peneliti di University of Arizona 

menggunakan data dari “Tucson Children’s Respiratory Study” guna 

melihat hubungan perbuatan sang ibu merokok saat hamil mempengaruh 
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perilaku sang anak hingga merokok belakangan. Para peneliti tersebut 

menilai ibu yang merokok selama hamil dan ketika bayi mereka berusia 1,5 

bulan dan 1,5 tahun dan kembali merokok ketika anak berusia 6, 9, dan 11 

tahun, berpengaruh pada perilaku sang anak. Mereka kemudian meneliti 

perilaku merokok anak ketika mereka berusia 16 dan 22 tahun. Mereka 

mendapati bahwa perempuan yang merokok selama hamil dan selama 

tahun awal anak mereka lebih mungkin untuk memiliki anak yang juga 

merokok pada usia 22 tahun (www.surya.co.id/2009/05/21/ibu-perokok-

anak-pun-merokok.html. di akses pada tanggal 21 April 2010). 

Keluarga sebagai unit interaksi terkecil dalam proses sosialisasi 

manusia, di mana seorang anak akan cenderung meniru tingkah laku atau 

perbuatan yang dilakukan oleh keluarga dekatnya, dalam hal ini orang tua. 

Jika orang tua memberi contoh perilaku merokok dihadapan anaknya, 

maka anak tersebut akan berpikir bahwa merokok bukanlah sesuatu yang 

buruk sehingga mungkin sekali si anak akan meniru perilaku merokok 

tersebut. Karena, anak mudah sekali meniru apa yang dia lihat dan 

menjadikan lingkungan sebagai model kehidupan. Oleh sebab itu, orang 

tua harus bisa menjadi model utama bagi anak-anaknya. Karena ayah dan 

ibu adalah dua orang yang berperan dalam pola asuh anak sejak si anak 

hadir ke dunia, sekaligus menjadi figur panutan untuk anaknya, sangat 

beralasan jika orang tua yang memiliki perilaku tidak sehat akan memiliki 

anak yang tendensi perilakunya serupa.  
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Ibu merupakan panutan untuk anak-anaknya, tempat dimana anak 

mendapat asuhan dan diberi pendidikan pertama bahkan mungkin 

sejak dalam kandungan. Seorang ibu secara sadar atau tak sadar telah 

memberi pendidikan kepada sang janin, karena menurut penelitian bahwa 

bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar bahkan ikut merasakan 

suasana hati sang ibunda, maka tak heran jika ikatan emosional seorang ibu 

dan anak tampak lebih dibanding dengan seorang ayah. Selain itu seorang 

ibu juga merupakan sosok yang pertama kali berinteraksi dengan anak. 

Sosok pertama yang memberi rasa aman, dipercaya dan di dengar 

perkataannya, sehingga ada ungkapan ibu merupakan pendidik bagi anak-

anaknya. Oleh karena itu, seorang ibu memiliki peran yang sangat vital 

dalam proses pendidikan anak sejak dini. Seorang ibu juga wajib dan perlu 

memberikan serta menanamkan pola sosialisasi tentang nilai-nilai dan 

norma seperti pergaulan, agama, kesopanan dalam hal yang positif guna 

membentuk perkembangan atau pertumbuhan jati diri seorang anak dan 

sebagai modal bekal seorang anak dalam bersosialisasi.  

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat mengetahui seberapa 

efektif sosialisasi larangan merokok yang dilakukan oleh orang tua 

khususnya disini adalah seorang ibu kepada anak-anaknya, sementara ibu 

itu sendiri adalah seorang perokok. Anak-anak yang dimaksud disini 

adalah remaja, yang dimana memiliki rentang usia 15 tahun sampai 24 

tahun dan belum menikah. Dengan alasan, bahwa posisi remaja dengan 

usia tersebut pada umumnya keadaan emosinya masih labil dan belum 
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begitu terkontrol dalam segala hal, selain itu masih terlihat egois yang 

tinggi. Meski mereka tahu bahwa rokok tidak begitu baik untuk kesehatan. 

Jadi dengan demikian, perlu adanya sosialisasi larangan merokok bagi 

remaja oleh orang tuanya khususnya disini adalah seorang ibu. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan seperti yang ada di atas, maka peneliti ingin mengetahui : 

1. Apa yang melatar belakangi seorang ibu melakukan aktivitas merokok 

sehingga menjadi seorang ibu perokok aktif? 

2.  Bagaimana perilaku merokok dari seorang ibu perokok aktif dalam 

lingkungan pekerjaan dan dalam lingkungan rumah (keluarga) nya? 

3. Bagaimana sosialisasi orang tua (ibu perokok) dalam melarang anak-

anaknya untuk merokok serta bahaya rokok yang di timbulkan nantinya? 

 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dengan jelas apa yang melatar belakangi seorang ibu 

menjadi perokok yang aktif. 

2. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi larangan merokok yang 

diterapkan oleh orang tua (khususnya ibu perokok aktif). 

3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku merokok dari seorang ibu perokok 

aktif dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan rumah (keluarga). 
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I.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini digunakan untuk melengkapi penelitian 

yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 

2. Secara praktis, dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

beragamnya sosialisasi larangan merokok atau norma tentang bahanya 

merokok yang diterapkan oleh orang tua (khususnya ibu perokok) di 

dalam lingkungan keluarga perokok. Selain itu, dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman mahasiswa kritis, logis dan meningkatkan 

daya serap informasi dalam kajian program Sosiologi Keluarga dalam 

mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan mengenai 

sosialisasi larangan merokok pada remaja oleh ibu perokok aktif. 

 

I.4 Kerangka Teori 

Peran ibu yang utama adalah ibu rumah tangga. ibu lebih banyak 

dilihat sebagai orang yang menyayangi dan pengorbanan. Para ibu lebih 

menunjukkan kesediaannya dalam berkomunikasi, akur, akrab, bersahabat 

dan punya kesamaan dengan anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu 

peran ibu yang terlihat bijaksana dan berwibawa menjadi pudar sedikit 

demi sedikit dikarenakan adanya kebiasaan yang seringnya dilakukan oleh 

kaum laki-laki ternyata juga dilakukan oleh perempuan yakni kebiasaan 

merokok. 

Realita yang menunjukkan adanya seorang ibu yang melakukan 

aktivitas merokok, dapat diketahui dari adanya penelitian yang dilakukan 
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oleh Edwin di Jorong Bukit Tujuh Nagari Solok Amba Kecamatan 

Sijunjung (2009). Dimana, mereka mengaku telah belasan tahun merokok, 

serta menyadari bahwa ancaman bahaya merokok bagi kesehatan sangat 

besar. Bagi mereka, rokok sebagai alat untuk menghilangkan rasa sedih 

dan stres, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya faktor dari salah seorang 

anaknya yang juga merupakan seorang perokok aktif dan adanya kebiasaan 

dari seorang anaknya yang selalu meninggalkan rokok di rumah. Sehingga 

aktivitas merokok tersebut lama-lama menjadi kecanduan yang sulit untuk 

ditinggalkan.  

Wanita adalah sosok yang amat sering dijadikan sorotan dalam 

setiap sudut kehidupan. Mulai dari dandanannya, pakaiannya, tingkah laku, 

sampai ke gerak tubuhnya. Secara fisik dan mental tidak dapat dipungkiri 

bahwa wanita dan pria memang sangat berbeda. Hal itu juga yang 

menyebabkan tugas, hak dan kewajiban kedua makhluk Allah ini berbeda. 

Setiap yang diciptakan Allah selalu memiliki keistimewaan sendiri. Pria 

yang memiliki fisik jauh lebih kuat dari wanita, dapat menjadi pelindung, 

yang menjaga kehormatan seorang wanita, selain itu dapat juga mencari 

nafkah untuk keluarganya, serta berperang untuk menegakkan panji-panji 

agama Allah. Sedangkan untuk wanita sendiri, dengan kelembutan hati 

yang Allah karuniakan pada setiap wanita, dapat memacu semangat 

suaminya, anak lelakinya, atau ayahnya yang sedang bertempur. Selain itu, 

wanita pula yang menjaga rumah tangga dan kehormatan suaminya.  
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Berdasarkan realita yang ada, ternyata wanita zaman sekarang 

seiring dengan keadaan yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa sudah 

banyak wanita yang meminta kebebasan meninggalkan rumah tangganya 

untuk mencari ketenaran di luar rumah. Berkali-kali lipat itu pula, semakin 

tercipta generasi-generasi yang kurang kasih sayang dan kelembutan 

seorang ibu. Akibatnya narkoba merajalela, tawuran disana-sini, pergaulan 

bebas, tindak kriminal di kalangan remaja seakan telah menjadi menu kita 

sehari-hari.   

Di sisi lain perlu diketahui juga, bahwa ketika wanita merasa 

sukses menjadi wanita karir, maka tidak menutup kemungkinan besar 

kecilnya bisa berakibat pada keadaan rumah tangga. Dimana rumah tangga 

bisa menjadi berantakan, anak lelakinya terbaring lemah di rumah sakit 

karena tawuran, sedang anak perempuannya menjadi korban pergaulan 

bebas. Itulah wujud lemahnya seorang wanita dalam menolak nafsu dunia. 

Hal lain bisa dilihat juga dari hal kebiasaan, dimana kebiasaan yang 

dilakukan oleh seorang pria bisa juga dilakukan oleh seorang wanita, 

misalnya saja kebiasaan dalam hal merokok. Dalam hal ini, ternyata rokok 

sudah tidak digemari oleh kaum pria saja, melainkan kaum wanita juga 

baik remaja putri, wanita karir, hingga sampai pada ibu yang bekerja di 

sektor publik maupun sektor domestik.  

Perkembangan saat seseorang telah menjadi seorang ibu, maka 

kasihnya tumbuh kepada sang anak, baik ketika masih berupa janin 

maupun anak dewasa. Kasih seorang ibu terhadap putranya berjalan searah, 
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memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari 

anaknya. Dari segi agama, misalnya saja agama Islam yang dimana telah 

menempatkan wanita pada posisi yang mulia dengan tugasnya sebagai 

seorang ibu dan pengatur rumah tangga (ummu a rabbatul bait). Untuk 

menjalani peran ini Allah SWT telah memberikan potensi pada ibu berupa 

kemampuan untuk hamil, menyusui serta naluri keibuan.  Disamping itu, 

Allah SWT juga telah menetapkan serangkaian syariat yang 

memerintahkan ibu untuk menjalankan perannya sesuai dengan potensi 

yang telah Allah berikan.  Seperti anjuran untuk menyusui anak selama 2 

tahun, mewajibkan ibu untuk mengasuh anaknya selama masa pengasuhan 

(hadlonah), yakni sampai anak bisa mengurus dirinya sendiri.   

Hal ini akan mendorong ibu untuk melakukan semua tanggung 

jawabnya semata karena mematuhi perintah Allah SWT. Sesungguhnya 

anak bagaikan ‘radar’ yang dapat menangkap setiap obyek yang ada di 

sekitarnya. Perilaku ibu adalah kesan pertama yang ditangkap anak. 

Apabila seorang ibu memiliki kepribadian agung dan tingkat ketaqwaan 

yang tinggi, maka kesan pertama yang masuk ke dalam benak anak adalah 

kesan yang baik. Kesan yang baik ini akan menjadi landasan yang kokoh 

bagi perkembangan kepribadian anak ke arah ideal yang diinginkan. 

Kekuatan figur ibu  akan membuat anak mampu untuk menyaring apa-apa 

yang boleh dan tidak boleh diambil dari lingkungannya.  Karena anak 

menjadikan apa yang diterima dari ibunya sebagai standar nilai. Ibulah 

yang paling besar peranannya dalam memberi warna pada pembentukan 
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kepribadian anak, sehingga dibutuhkan ibu yang berkualitas yang akan 

mampu mendidik anaknya dengan baik. Pembinaan kepribadian anak 

menjadi  tanggung jawab orang tua terutama ibu.  

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran seorang ibu sangat 

besar dalam mewarnai dan membentuk dinamika zaman. Lahimya 

generasi-generasi bangsa yang unggul dan pinunjul, kreatif, penuh inisiatif, 

bermoral tinggi, bervisi kemanusiaan, beretos kerja andal, dan berwawasan 

luas, tidak luput dari sentuhan peran seorang ibu. Ibulah orang yang 

pertama kali memperkenalkan, mensosialisasikan, menanamkan, dan 

mengakarkan nilai-nilai agama, budaya, moral, kemanusiaan, pengetahuan, 

dan keterampilan dasar, serta nilai-nilai luhur lainnya kepada seorang anak. 

Dengan kata lain, peran ibu sebagai pencerah peradaban, ”pusat” 

pembentukan nilai, atau ”pancer” penafsiran makna kehidupan, tak seorang 

pun meragukannya.  

Namun, seiring gerak roda peradaban, peran ibu sebagai pencerah 

peradaban bakal menemui tantangan yang semakin berat. Setidaknya ada 

dua tantangan mendasar yang harus dihadapi oleh seorang ibu di tengah 

dinamika peradaban global. Pertama, tantangan internal dalam lingkungan 

keluarga yang harus tetap menjadi sosok feminin yang lembut, penuh 

perhatian dan kasih sayang, serta sarat sentuhhan cinta yang tulus kepada 

suami dan anak-anak. Kedua, tantangan eksternal di luar ”pagar” rumah 

tangga seiring tuntutan zaman yang semakin terbuka terhadap masuknya 

nilai-nilai modern dan global yang menuntut dirinya untuk bersikap 
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maskulin. Dalam menyikapi dan menyiasati dua tantangan mendasar itu, 

seorang ibu jelas dituntut untuk semakin memaksimalkan perannya, 

memberdayakan potensi dirinya sehingga mampu tampil feminin dan 

maskulin sekaligus dalam menerjemahkan dan menginternalisasi selera 

zaman yang mustahil dihindarinya sebagai seorang ibu yang hidup pada era 

kesejagatan.  

Dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah diungkapkan 

bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami, istri dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau ayah dengan 

anaknya. Dari batasan tersebut, peran seorang ibu dalam lingkup domestik 

atau dalam lingkup keluarga memiliki entitas pengabdian yang tinggi. Ia 

menjadi ”ruh” keluarga yang akan menjadi penentu ”mati hidupnya” 

sebuah paguyuban batih (keluarga), menjadi ”pelepas anak panah” 

keluarga sesuai sasaran bidik yang dituju. Tidak jarang keluarga yang 

gagal dalam membangun pondasi kesejahteraan lantaran kekurangsiapan 

seorang ibu dalam menjalankan peran domestiknya. Dalam konteks yang 

demikian itu, peran seorang ibu dalam memaksimalkan fungsi keluarga 

menjadi semakin penting untuk mendapatkan perhatian khusus.  

Ibu merupakan sebuah peran sosial yang sangat kita kenal dan 

sangat dekat dengan kita. Ibu adalah seseorang wanita yang penuh dengan 

cinta dan kasih sayang yang berlimpah kepada keluarganya, terutama anak-

anaknya, atau bahkan ia melimpahkan kasih sayang ke kerabat lain. 
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Seorang ibu biasanya sangat sabar, pemaaf, berusaha mengerti anak-

anaknnya, tidak pernah memberikan kasih sayangnya dengan syarat, dan 

sangat perhatian terhadap keluarganya. Sehari-harinya ibu menyiapkan 

segala keperluan anak-anak dan suaminya, ibu biasanya mengatur seluruh 

urusan rumah tangga, ibu yang memasak sehari-hari untuk anak dan 

suaminya, dan ibu biasanya yang merapikan rumah. Selain itu ibu 

membimbing anaknya dalam segala hal, misalnya ibu membimbing 

anaknya ketika sedang belajar atau mengerjakan tugas, ibu juga 

membimbing anaknya ketika menghadapi suatu permasalahan. Kadang 

kala ibu suka bertindak tegas atau bahkan marah ketika anak-anaknya 

melakukan kesalahan. Semua tindakan yang Ibu lakukan merupakan suatu 

usaha untuk membuat keluarganya nyaman, membentuk anaknya menjadi 

sebuah individu yang sehat baik jasmani dan rohani, dan membimbing 

anak-anaknya agar menjadi orang yang berhasil.  

Seluruh tindakan yang ibu lakukan merupakan bentuk kasih 

sayangnya yang sangat tulus dan ibu ingin membuat anak serta suaminya 

merasa dicintai dan diperhatikan. Bagi seorang ibu lembaga perkawinan 

dan keluarga, serta peraturan dalam rumah atau keluarga merupakan 

instrumen yang penting. Lembaga perkawinan dan keluarga adalah suatu 

media dimana ibu melimpahkan kasih sayangnya. Ibu yang selalu 

melimpahkan kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat, membuat 

kenyamanan dalam rumah bagi keluarganya, membimbing anak-anaknya, 

dan selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga, menunjukkan bahwa 
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ibu memilki archetype caregiver. Seorang ibu sebagai caregiver selalu 

memberikan segalanya yang terbaik untuk keluarganya sehingga terkadang 

ia lupa akan dirinya sendiri.  

Selain itu, seorang ibu memiliki peran yang sangat  vital dalam 

proses pendidikan anak sejak dini, sebab ibulah sosok yang pertama kali 

berinteraksi dengan anak, sosok pertama yang memberi rasa aman, dan 

sosok pertama yang dipercaya  dan didengar  omongannya.  Karenanya ibu 

menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya.  Peran itu sangat menentukan 

kualitas masyarakat dan negaranya. Sedemikian penting peran ibu dalam 

menentukan masa depan masyarakat dan negaranya, sampai kaum 

perempuan (ibu) tersebut diibaratkan tiang negara. Kasih sayang seorang 

ibu merupakan jaminan awal untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan 

aman. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak nya, tempat dimana 

anak mendapat asuhan dan diberi pendidikan pertama bahkan mungkin 

sejak dalam kandungan. Seorang ibu secara sadar atau tak sadar telah 

memberi pendidikan kepada sang janin, karena menurut penelitian bahwa 

bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar bahkan ikut merasakan 

suasana hati sang ibunda, maka tak heran jika ikatan emosional seorang ibu 

dan anak tampak lebih dibandingkan dengan seorang ayah.  

Oleh karena itu, seorang ibu sangat berarti dalam kehidupan 

seseorang, dimana figur seorang ibu mendominasi dalam perkembangan 

karakter dan kepribadian seorang anak, yang akan dibawa bersama tumbuh 

kembang kehidupan anak tersebut. Ternyata, sebagai seorang ibu hal 
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terbaik yang harus dilakukan adalah bagaimana ibu bisa menjadi 

pelindung, menjadi bagian, tempat mencurahkan ganjalan, membantu anak 

mencari solusi dalam masalah, memberi dorongan dan semangat untuk 

maju, memberi lingkungan yang baik, memberi kesempatan berkembang, 

mengajarkan tentang bagaimana mengelola uang saku, dan hal terpenting 

lagi memberi arti kehidupannya dengan hidup yang sehat dan keyakinan 

spiritual. Betapa berartinya seorang ibu dimata anaknnya karena perannya 

yang begitu besar.  

Dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi, perlu diketahui bahwa 

keluarga merupakan tempat sosialisasi yang baik bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk mengenal hal yang baik, yang dimana yang 

seharusnya dilakukan dan hal yang tidak baik, yang dimana yang 

seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Orang tua dalam hal ini, sangat 

berperan penting terutama sosok seorang ibu. Dimana bahwa sosok 

seorang ibu lah yang merupakan agen sosialisasi yang utama atau yang 

bersifat primer bagi tumbuh kembang anak, karena kita tahu bahwa peran 

seorang ibu sungguh terlihat begitu mulia dan tidak mudah serta butuh 

segala pengorbanan untuk melakukan yang terbaik buat keluarganya 

sendiri, terlebih lagi suami beserta beberapa orang anak.  

Salah satu sebagai contoh, misalnya saja dalam hal konsumsi 

rokok. Rokok saat ini, bukanlah suatu hal yang asing lagi dipendengaran 

manusia, karena rokok sendiri telah dikonsumsi mulai dari anak kecil 

hingga orang dewasa baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Akan 
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tetapi, sungguh sangat disayangkan apabila para penerus generasi bangsa 

seperti anak-anak maupun remaja yang beranjak dewasa menjadikan 

dirinya sia-sia dengan hal-hal yang berkaitan rokok. Disinilah peran atau 

tanggung jawab orang tua, khususnya terlebih lagi sosok seorang ibu begitu 

penting dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di 

dalam keluarga.  

 

1.4.1 Sosialisasi 

Ketika individu berinteraksi beracuan pada nilai-norma sosial 

maka saat itulah individu melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisai 

yang dilakukan oleh individu secara langsung membentuk kepribadiannya. 

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer 

kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam 

sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi 

sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses 

sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. 

Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk 

mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga 

terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau 

perilaku masyarakatnya. Berdasarkan pengertian sosialisasi yang 

dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:  
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a. Sosialisasi ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk 

memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan suatu tindakan 

sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. 

b. Sosialisasi ditempuh seorang individu secara bertahap dan 

berkesinambungan, sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. 

c. Sosialisasi erat sekali kaitannya dengan enkulturasi atau proses 

pembudayaan, yaitu suatu proses belajar seorang individu untuk belajar 

mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya 

terhadap sistem adat dan norma, serta semua peraturan dan pendirian yang 

hidup dalam lingkungan. 

Adapun pola sosialisasi yang diterapkan orang tua kepada anak – 

anaknya, menurut Elizabeth B. Hurlock (Ihromi, 1999: 51-52) : 

1. Pola sosialisasi otoriter. Dalam pola sosialisasi otoriter, orang tua memiliki 

kaidah dan peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap 

pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian 

atau tanda – tanda yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka 

melaksanakan aturan tersebut. Tingkah laku anak dikekang secara kaku dan 

tidak ada  kebebasan berbuat kecuali perbuatan yang sudah ditetapkan oleh 

peraturan. Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan 

sendiri atas perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. 

Dengan demikian anak tidak tidak memperoleh kesempatan untuk 

mengendalikan perbuatan – perbuatannya. Dalam hal ini berarti orang tualah 

yang menentukan segala sesuatu yang diinginkannya, orang tua dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  I 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

I - 24 

kekerasan menuntut dan mengarahkan tanggung jawab dari suatu kegiatan 

yang akan dilakukan oleh anak – anak mereka. 

2. Pola sosialisasi demokratis. Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan dan 

alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk 

mematuhi suatu aturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan daripada 

hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan hanya diberikan apabila anak 

dengan sengaja menolak perbuatan yang harus ia lakukan. Apabila perbuatan 

anak sesuai dengan apa yang patut ia lakukan, orang tua akan memberikan 

pujian. Orang tua yang demokratis adalah orang tua yang berusaha untuk 

menumbuhkan kontrol dari dalam diri anak sendiri. Dalam hal ini berarti 

hubungan antara orang tua dan anak – anak di junjung tinggi. Pola sosialisasi 

semacam itu akan selalu terbuka bagi corak baru dalam perkembangan anak 

untuk masa depan. 

3. Pola sosialisasi permisif. Orang tua bersikap membiarkan atau mengizinkan 

setiap tingkah laku anak, dan tidak pernah memberikan hukuman kepada 

anak. Pola ini ditandai oleh sikap orang tua yang membiarkan anak mencari 

sendiri tata cara yang memberi batasan – batasan dari tingkah lakunya. Pada 

saat anak bertindak berlebihan barulah orang tua bertindak. Pada pola ini 

pengawasan menjadi sangat longgar. Dalam hal ini berarti orang tua 

memberikan kebebasan pada anak, apa yang dilakukan dan tidak memberikan 

bimbingan yang tegas tentang arah sosialisasi pada anak – anaknya.  

Sementara itu, tidak bisa dipungkiri keluarga yang didalamnya 

termasuk ibu merupakan faktor utama dalam sosialisasi, dalam proses 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  I 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

I - 25 

sosialisasi ini individu mengadopsi kebiasaan, sikap, dan ide-ide dari orang 

lain dan menyusunnya kembali sebagai suatu sistem dengan diri 

pribadinya. Individu sendiri dalam hal ini adalah seorang anak biasanya 

memiliki kebiasaan meniru yang kuat terhadap seluruh gerak dan perbuatan 

dari figur yang menjadi idolanya. Oleh karena itu seorang anak secara 

naluriah akan menirukan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang 

tuanya, saudara dekat serta kerabat yang terdekat (Al-Halwani 1995:88). 

 

1.4.2 Teori Dramaturgy (Erving Goffman) 

Goffman memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang 

terfokus pada interaksi tatap muka itu dibatasi sebagai individu-individu 

yang saling mempengaruhi tindakan-tindakan mereka satu sama lain ketika 

masing-masing berhadapan secara fisik. Hal ini Goffman menggunakan 

sebuah implikasi dari pertunjukan teater, dimana Goffman menyaksikan 

bahwa individu dapat menyajikan suatu pertunjukan (show) bagi orang 

lain, tetapi kesan (impression) si pelaku terhadap pertunjukan ini bisa 

berbeda. Dua bidang penampilan perlu dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu: Panggung Depan (front region / stage) dan Panggung Belakang 

(back stage). Panggung depan adalah ”bagian penampilan individu yang 

secara teratur berfungsi didalam metode yang umum dan tetap untuk 

mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu” 

(Goffman 1959:22). Di dalamnya termasuk setting dan personal front, 

yang selanjutnya dapat dibagi menjadi penampilan (appearence) dan gaya 
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(manner). Bilamana sang dokter dipakai sebagai contoh, rutin sehari-hari 

terjadi dalam suatu setting berupa kantor dengan perlengkapan yang 

sepatutnya. Penampilan dibatasi sebagai stimuli yang berfungsi 

memberitahu kita status sosial para si pelaku. Sedangkan gaya menunjuk 

pada ”pada stimuli yang berfungsi mengingatkan kita akan peranan 

interaksi (interaction role) yang diharapkan si pelaku harus dimainkan 

pada situasi mendatang” (Goffman, 1959:24). 

Goffman (1959:48) menyatakan bahwa selama kegiatan rutin 

seseorang akan mengetengahkan sosok dirinya yang ideal (sebagaimana 

yang dituntut oleh status sosialnya) ”seorang pelaku cenderung 

menyembunyikan atau mengesampingkan kegiatan, fakta-fakta dan motif-

motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya dan produk-produknya ideal”. 

Walaupun individu memiliki berbagai rutinitas, akan tetapi dia cenderung 

bertindak seolah-olah rutinitas yang ada ”sekarang” inilah yang terpenting. 

Bagian lain dari sosok diri yang ”diidialisir itu melahirkan kecenderungan 

para pelaku untuk memperkuat kesan bahwa pertunjukan dari rutin yang 

sekarang ini dan hubungannya dengan penonton mereka itu memiliki 

sesuatu yang istimewa dan unik” (Goffman, 1959:48).  

Teori ini di gunakan untuk melihat apakah ada peran yang 

dimainkan oleh ibu perokok baik di panggung depan dan di panggung 

belakang sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Jika dilihat 

dari segi sosiologisnya dapat dikatakan bahwa peran dari seorang ibu 

sesungguhnya telah bergeser dari yang semestinya.  
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I.5 Metode Penelitian 

I.5.1 Tipe Penelitian 

Penelitian tentang perilaku merokok di kalangan ibu-ibu yang 

dilakukan saat ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. 

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara terperinci tentang 

gejala-gejala sosial yang dialami oleh ibu tentang perilaku merokoknya di 

kota Surabaya. Oleh karenanya dalam penelitian ini lebih memfokuskan 

perhatian pada upaya untuk memahami fakta-fakta yang ada dari 

pengalaman seorang ibu yang merokok. Melalui pendekatan kualitatif 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi 

seorang ibu melakukan aktivitas rokok sehingga menjadi seorang ibu yang 

perokok aktif dan bagaimana seorang ibu yang merokok menerapkan 

sosialisasi larangan merokok bagi anak-anaknya yang dimana seharusnya 

peran ibu itu merupakan suatu contoh, panutan, teladan bagi keluarga yang 

ada. 

 Disamping itu dalam penelitian ini juga diuraikan bagaimana 

perilaku merokok dari seorang ibu perokok aktif di dalam lingkungan 

pekerjaan dan di dalam lingkungan rumah (keluarga). 

 

I.5.2 Isu-isu Penelitian / Batasan Masalah 

1. Perilaku Merokok adalah aktivitas individu yang berhubungan dengan 

perilaku merokok yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok 

dan fungsinya pada kehidupan sehari-hari (Komalasari dan Helmi, 2000). 
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Atau menurut Joly (dalam Diantini, 2002), perilaku merokok adalah tingkah 

laku seseorang yang dimulai dengan membakar sebatang rokok yang terdiri 

dari bahan baku kertas, tembakau, cengkeh dan saus dimana terkandung 

nikotin dan tar kemudian menghisap asap yang berasal dari pembakaran 

rokok tersebut kemudian masuk ke dalam paru-paru.  

2. Remaja adalah manusia yang memiliki rentang usia 15 sampai 24 tahun dan 

belum menikah (PBB).  

3. Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa 

lebih jantan. Atau silinder dari kertas berukuran panjang antara 70-120 mm 

(bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi 

daun-daun tembakau yang telah dicacah (Wikipedia Indonesia).  

4. Merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan 

kertas (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990: 752).  

5. Ibu adalah seorang ibu yang perokok tentunya dan tidak hanya berperan di 

sektor domestik saja, melainkan juga memiliki aktivitas pekerjaan yang lain. 

Selain itu, seorang ibu yang sudah berkeluarga serta memiliki anak yang 

belum menikah dan umurnya rentang 15-24 tahun (remaja). 

6. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau 

nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah 

kelompok atau masyarakat. Atau sebagai proses belajar individu untuk 

mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga 

terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau 

perilaku masyarakatnya.  
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I.5.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, terdapat beberapa alasan 

diantaranya: a). Lokasi tersebut yaitu kota Surabaya merupakan salah satu 

kota metropolitan di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Surabaya begitu 

cepat dan mudah menerima serta dimasuki informasi budaya modern. b). 

Adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi di Surabaya 

memungkinkan terjadinya pergeseran dan perubahan sosial dalam 

masyarakat termasuk perilaku sosial. c). Selain itu karena peneliti 

berdomisili di kota Surabaya maka secara teknis peneliti dapat melakukan 

pendekatan secara intensif terhadap subyek penelitian serta mempermudah 

proses penggalian informasi. Kemudahan tersebut secara teknis juga akan 

sangat besar pengaruhnya terhadap waktu dan biaya serta tenaga dalam 

melakukan penelitian. d) selain itu peneliti telah melihat dan menjumpai 

secara langsung para informan yang bertepatan tinggal di kota Surabaya. 

 

I.5.4 Teknik Pemilihan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

penentuan snowball (pengambilan informan seperti bola salju). Berawal 

dari adanya sharing ke pada salah satu individu mengenai suatu hal yang 

berkaitan dengan topik ataupun tema yang ditulis oleh peneliti, yang 

kemudian individu tersebut memberitahukan secara langsung ke pada 

peneliti bahwa ada individu lain yang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan peneliti untuk dijadikan informan, dengan kata lain individu ini 
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menjadi sumber informasi tentang individu-individu lainnya yang juga 

dapat dijadikan informan. Setelah itu, individu-individu yang ditunjukkan 

ini kemudian dijadikan informan dan selanjutnya diminta menunjukkan 

orang lagi yang memenuhi kriteria menjadi informan.  

Perlu diketahui, informan disini memiliki kriteria diantaranya; di 

mana tentu ibu perokok yang berada pada semua kelas sosial, mulai dari 

kelas atas, menengah, dan kelas bawah, bekerja di sektor domestik dan di 

sektor publik, sudah berkeluarga, serta memiliki anak umur rentang usia 15 

sampai 24 tahun dan belum menikah. Demikian prosedur ini dilanjutkan 

sampai informasi yang diinginkan terpenuhi. 

 

I.5.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan keterangan yang terarah dari para informan 

dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara secara langsung 

dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Aktivitas ini 

dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang sebenarnya dari 

para informan, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang original, 

dapat dipercaya serta data sesuai dengan fakta apa adanya.  

Peneliti dalam melakukan wawancara berusaha untuk menciptakan 

suasana santai, spontanitas dan kemauan untuk mengalami kedekatan dan 

keakraban. Hal ini dilakukan agar informan terbangun untuk 

menyampaikan kejujuran, tidak ada rasa canggung dan segan. Dengan kata 

lain bahwa informan dapat berpartisipasi aktif sehingga dapat 
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mengembangkan informan yang unik. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti berusaha menjadi “pendengar setia” (tidak menyela atau 

menghentikan) terhadap apa yang dikatakan oleh informan. peneliti 

berusaha memberikan suasana keterbukaan, saling percaya, dan 

memberikan perasaan senang sehingga informan senang pula dalam 

mengemukakan pengalaman tentang perilaku merokok yang dilakukannya.  

Selanjutnya, dalam pengumpulan data, peneliti tidak hanya 

menggantungkan diri pada daya ingatan sendiri, tetapi juga melakukan 

perekam wawancara dengan memanfaatkan alat perekam suara dan 

membuat beberapa catatan dengan merujuk pada pedoman wawancara 

yang telah ada, tetapi juga tidak terlalu terpaku pada pedoman wawancara 

yang baku. Namun, terlebih dahulu peneliti meminta ijin dan kesediaan 

informan agar tidak keberatan untuk direkam.  

Selain melakukan wawancara langsung, dalam penelitian ini juga 

dilakukan observasi. Aktivitas observasi (pengamatan langsung) dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi secara sistematis tentang 

kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. 

Mengamati perilaku nyata dari semua subyek penelitian terampil sebagai 

data tambahan. Berbagai data yang diperoleh, baik melalui pengamatan 

secara langsung di lapangan merupakan bahan dasar untuk dianalisis lebih 

lanjut. Dalam penelitian ini, ditunjang pula dengan data-data sekunder yang 

merupakan data pelengkap bagi penelitian ini. Data-data sekunder ini 

diperoleh dari berbagai buku, surat kabat, dan laporan penelitian terdahulu.  
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I.5.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok, yakni menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial 

(Singarimbun, 1989:263). Untuk itu, data yang terkumpul tidak akan 

berarti apa bila tidak dilakukan analisa. Dalam melalukan analisis data ini 

sedapat mungkin peneliti menghindari sikap bias, kecenderungan untuk 

memihak, baik kepentingan pribadi atau memihak kepada salah satu 

informan. Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian ditulis dalam 

bentuk suatu catatan atau transcripts. Data yang berhasil dikumpulkan 

diorganisasikan atau diolah melalui beberapa tahap. Tahap Pertama adalah 

proses pemetaan (mapping) untuk mencari persamaan dan perbedaan 

klasifikasi atau kategorisasi (variasi). Tahap Kedua adalah proses 

menghubungkan hasil-hasil klasifikasi atau kategori yang muncul dengan 

referensi dan teori yang berlaku serta mencari hubungan diantara sifat-sifat 

kategori. 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Artinya, data-data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian 

diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka 

pemikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari 

fenomena yang diteliti. 
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BAB II 

DATA TENTANG ROKOK  

 

II. 1 Sejarah dan perkembangan rokok 

Sejarah awal kemunculan rokok sampai kini masih penuh 

kesimpangsiuran. Pertama, rokok awalnya diperkenalkan oleh warga asli 

benua Amerika (Maya Aztec dan Indian) mengisap tembakau pipa atau 

mengunyah tembakau sejak 1000 sebelum masehi dan kemudian 

diteruskan oleh Kru Colombus yang membawanya ke “peradaban” di 

Inggris dan perdagangan tembakau dimulai sejak tahun 1500-an. Adapun 

salah satu versi lainnya yang menyatakan, bahwa rokok pertama kali 

ditemukan di Amerika. Konon, pada saat Amerika merdeka, banyak sekali 

bangsa Eropa yang berkunjung ke sana. Tujuan pertama mereka 

sebenarnya hanya untuk melihat perkembangan masyarakat Amerika, 

disamping juga untuk mengenal lebih jauh gaya hidup (lifestyle) mereka. 

Keunikan gaya hidup masyarakat Amerika tampaknya mengundang 

simpatik yang begitu besar bagi pengunjung dari Eropa tersebut, tidak 

terkecuali dalam hal merokok.  

Tanpa disadari, bangsa-bangsa Eropa lambat laun mulai 

mengadopsinya. Sehingga, setelah kembali ke negaranya masing-masing, 

banyak diantara mereka yang pulang membawa bibit-bibit tembakau. 

Disitulah awal kali terjadinya proses eksportir bibit-bibit rokok (tembakau) 
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dari Amerika ke negara-negara lainnya, terutama Eropa. Awal kali 

terjadinya eksportir bibit-bibit tembakau ke daratan Eropa diperkirakan 

berlangsung pada tahun 1518 M./935 H. Namun, pada masa itu pemerintah 

di negara-negara Eropa yang masih merasa asing dengan jenis konsumsi 

yang baru teresbut masih menolak. Baru setelah memasuki tahun 1560 

M./977 H, sebagian negara-negara Eropa mulai membuka diri dan 

memberikan kebebasan bagi pengkonsumsi rokok.  

Sementara itu versi lain menyatakan, bahwa hingga memasuki 

kisaran tahun 1700-an merokok hanya menjadi kebiasaan para bangsawan 

dan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Pada waktu itu orang masih 

menyebutnya sebagai dry drunkenness (minum angin). Kebiasaan orang-

orang waktu itu minum kopi sehingga ia memaknai rokok dengan Dry 

Drunkennes. Mereka beranggapan bahwa merokok sama halnya dengan 

minum kopi. Pada abad ke-17 sampai dengan sekitar abad ke-18, merokok 

masih menggunakan pipa, kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh 

pertama abad ke-19. Selanjutnya, pada pertengahan akhir abad ke-19 rokok 

berubah menjadi cigarette seperti yang kita lihat. Berubahnya rokok ini, 

menurut Wolfgang (1941) tidak lepas dari pengaruh arus modernisasi 

(Yunus, 2009).  

Akhirnya, tepat pada kisaran paruh abad ke-19, merokok sudah 

bukan hanya digemari oleh kaum pria saja melainkan kaum wanita pun 

juga jadi ikut-ikutan merokok. Kebiasan merokok di masyarakat kita sudah 

menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya 
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para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang 

biasa kita jumpai disekitar kita sehingga merokok menjadi hal yang lumrah 

dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, 

dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual 

sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai 

umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Lihatlah orang-orang 

yang ada disekitar kita, keluarga dan teman-teman kita, tetangga dan relasi 

kita, banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya kita 

dengan dunia rokok. Disini merokok bagi kaum wanita hanyalah bentuk 

atau simbol perlawanan kepada kaum pria. Wanita yang pertama kali 

melakukan aksi perlawanan melalui rokok tersebut adalah George Sand 

dan Lola Montez, salah seorang tokoh gerakan emansipasi wanita di 

Jerman pada waktu itu. Ia beserta teman-temannya menginginkan adanya 

persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam merokok (Yunus, 2009).  

Industri rokok secara mendunia semakin sukses sebagai industri 

yang menguntungkan secara financial, Marlboro man pada tahun 1954 

adalah tercatat sebagai iklan dengan brand image yang sangat sukses 

sepanjang sejarah periklanan, merubah image Marlboro dari rokoknya para 

wanita yang tak dikenal menjadi rokoknya lelaki jantan dan menjadikannya 

rokok terlaku diseluruh dunia. 

Kemudian kisah sukses industri rokok di dunia internasional mulai 

agak meredup setelah periode tahun 1964, dimana persatuan dokter bedah 

Amerika mengeluarkan pernyataan rokok mengakibatkan kanker paru-
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paru. Iklan rokok di televisi mulai dilarang sejak 1965 (Inggris) dan 1970 

(Amerika). Peringatan kesehatan dikemasan rokok mulai muncul sejak 

1970, dan makin diperkuat dengan peringatan melalui gambar yang 

tercetak di bungkus rokok serta pamflet serta poster kampanye anti rokok.  

Dari tahun ke tahun perkembangan rokok kian menemukan ruang 

di tengah-tengah masyarakat internasional, tidak terkecuali di Indonesia. 

Keberadaan rokok di Indonesia mendapat sambutan “meriah” dari 

kalangan masyarakat, dari berbagai kalangan. Rokok tumbuh subur bak 

jamur di tanah air, seiring dengan semakin banyaknya jumlah industri yang 

memproduksi rokok. Pelan tapi pasti, produksi rokok di Indonesia kian hari 

tampaknya kian maju, hingga pada akhirnya memiliki posisi yang sederajat 

dengan industri-industri besar lainnya. Bahkan pada saat terjadi krisis 

moneter pada Juli 1997, industri rokok tetap berjalan dinamis dengan 

penghasilan yang semakin besar. Pada tahun 1994 penerimaan negara dari 

cukai rokok saja mencapai Rp 2,9  triliun, tahun 1996 meningkat lagi 

menjadi Rp 4,153 triliun, bahkan pada tahun 1997 yang merupakan awal 

dari krisis ekonomi penerimaan cukai negara dari industri rokok menjadi 

Rp 4,792 triliun dan tahun 1998 melonjak lagi menjadi Rp 7,391 triliun 

(Yunus, 2009). 

Pada pertengahan tahun 1980-an sampai 1990, perusahaan rokok 

sebenarnya sempat mengalami penurunan dengan jumlah perusahaan 

sebanyak 170. Pada tahun 1990, industri rokok kembali bangkit dan 

berkembang hingga sampai tahun 1995 dengan jumlah perusahaan 
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mencapai 244 perusahaan. Namun, pada tahun 1996, industri rokok 

kembali lesu, sehingga hanya 288 perusahaan yang bisa bertahan. Setelah 

tahun 2000, industri rokok relatif stabil, hal ini terlihat dari jumlah 

perusahaan yang berkisar 244 sampai dengan 247 perusahaan. Disamping 

itu, dalam 3 tahun terakhir (tahun 1999, 2000, 2001) ternyata 3 perusahaan 

rokok selalu masuk dalam jajaran “Sepuluh Besar Perusahaan Terbaik” di 

antara 200 Top Companies di Asia yang disusun peringkatnya oleh majalah 

Far Eastern Economic Review (FEER). Tiga perusahaan tersebut adalah 

PT. Gudang Garam Tbk, PT. HM Sampoerna Tbk dan PT. Djarum 

(Yunus,2009).  

Sungguh sangat sulit bahasa yang diungkapkan untuk mencermati 

fenomena perkembangan rokok. Karena setelah sekian puluh tahun 

menjadi salah satu tulang punggung terkuat perekonomian di negeri ini, 

pada akhirnya keberadaan rokok ternyata mulai mendapat gugatan dari 

berbagai macam pihak. Dengan alasan akan bahaya yang ditimbulkan.  

 

II. 2 Konsep mengenai rokok 

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti 

merasa lebih jantan. Atau silinder dari kertas berukuran panjang antara 70-

120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm 

yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Menurut Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC)-WHO, produk tembakau adalah 

produk yang dibuat dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari daun 
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tembakau sebagai bahan dasar yang diproduksi untuk digunakan sebagai 

rokok yang dikonsumsi dengan cara dihisap, dikunyah, atau disedot. 

Produk tembakau khususnya rokok dapat berbentuk sigaret, kretek, cerutu, 

lintingan, menggunakan pipa, tembakau yang disedot, dan tembakau tanpa 

asap. Selain itu rokok juga merupakan gulungan tembakau, kira-kira 

sebesar jari, dibungkus dengan kertas, daun nipah, dan sebagainya untuk 

dihisap, atau rokok juga merupakan hasil olahan tembakau terbungkus 

termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 

nocotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya 

yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Sedangkan untuk merokok sendiri adalah merupakan bentuk mengikuti 

budaya orang asing secara buta, disamping sebagai salah satu konsekuensi 

civilisasi palsu. Rokok dihisap di tempat-tempat minuman keras, diskotik, 

gedung bioskop, warung saat bermain judi dan dunia bagi mereka adalah 

rokok dan botol minuman keras. 

Perlu diketahui, dewasa ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat 

1,26 milyar perokok, lebih dari 200 juta diantaranya adalah perempuan. 

Sedangkan untuk di negara kita sendiri, produk rokok nampaknya tidak 

akan pernah kehabisan konsumen, terbukti perokok aktif di Indonesia telah 

mencapai sekitar 141,4 juta orang (Yunus, 2009). Selain itu, data WHO 

menyebutkan di negara berkembang jumlah perokoknya 800 juta orang, 

hampir tiga kali lipat negara maju. Indonesia menduduki peringkat ke 5 
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dalam konsumsi rokok dunia, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah 

ini:  

Negara Konsumen Rokok Terbesar 

No. Negara Milyar Batang 
1. China 1.697,291 
2. Amerika Serikat 463, 504 
3. Rusia 375,000 
4. Jepang 299,085 
5. Indonesia 181,958 
6. Jerman 148,400 
7. Turki 116,000 
8. Brasilia 108,200 
9. Italia 102,357 
10. Spanyol 94,309 

 Sumber: http://maspanji.blogdrive.com/archive/103.html diakses 
pada tanggal 29 November 2009. 

 

Berdasarkan Data Survei Nasional tahun 2004, menyebutkan 

bahwa 63,2% laki-laki dan 4,4% perempuan Indonesia adalah perokok. 

Secara keseluruhan (laki-laki & perempuan digabung) maka lebih dari 30% 

penduudk Indonesia merokok, artinya di negara kita ada sekitar 60 jutaan 

orang perokok. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar (84%) dari 

perokok Indonesia yang merokok setiap hari ternyata menghisap 1-12 

batang per hari dan 14% merokok sejumlah 13-24 batang sehari. Perokok 

25 batang atau lebih sehari hanya 1,4% saja. Data 2004 juga menunjukkan 

bahwa persentase merokok di pedesaan Indonesia (37%) lebih tinggi 

daripada di perkotaan (32%). Sementara itu baik di kota maupun di desa di 

negara kita, terjadi peningkatan perokok sebesar 3% antara 2001 ke 2003. 

Dari tiga tahun (2001-2004) jumlah perokok naik dari 31,3% ke angka 

34,4% atau bisa dikatakan lebih dari 50 juta orang dewasa adalah perokok 
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(Kompas Cyber Media, 20 November 2006). Merokok bagi sebagian 

masyarakat Indonesia sudah menjadi pola perilaku. Konsumsi tembakau di 

Indonesia dalam 30 tahun terakhir meningkat dari 33 milyar batang per 

tahun pada 1970, menjadi 230 milyar batang per tahun pada 2006. 

Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa meningkat dari 26,9% pada 

1995, menjadi 35% pada 2004 (Sukendro, 2007:92).  

Sedangkan, menurut Data Dirjen Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan RI, jumlah pengkonsumsi 

rokok tersebut terus naik, terutama perokok perempuan. Dimana, jumlah 

perokok laki-laki sebanyak 65,9% dan jumlah perokok perempuan 

sebanyak 4,5%. perlu diketahui juga bahwa jumlah perokok wanita di Asia 

ternyata terus meningkat. Secara keseluruhan di daerah Pasifik Barat 12% 

wanita adalah perokok. Di Jepang hanya 8,6% wanita yang merokok di 

tahun 1986, dan angka ini meningkat menjadi 13,4% di tahun 1999, 

sementara perokok pria ternyata turun dari 59,7% menjadi 52,8%. Pada 

wanita muda (usia 22-29 tahun) peningkatannya bahkan lebih nyata lagi, 

dari 10,5% di tahun 1986 menjadi 23,2% di tahun 1999. Di negara kita, di 

tahun  2003 hanya ada 1,7% perokok perempuan, dan angka ini naik 3 kali 

lipat menjadi 4,5% di tahun 2004.  

Data tersebut didukung pula oleh adanya Survey Global yang 

diadakan oleh pakar kesehatan rokok untuk program Smoke Free Canada 

(Kanada Bebas Rokok), menunjukkan bahwa delapan negara se-Asia 

Pasifik termasuk 87 negara dengan jumlah kasus tertinggi perempuan 
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perokok, yaitu Jepang, merupakan negara dengan perempuan perokok 

tertinggi (14,8%), diurutan kedua adalah Philipina (8%), diikuti RRC (7%), 

Korea (6,7%), sedangkan Indonesia dan Malaysia ada diurutan kelima 

(6%) begitu juga Thailand, dan Singapura menempati urutan terakhir. 

Selain itu, menurut Survei Sosial Ekonomi (Susenas), prevalensi merokok 

pada perempuan dewasa meningkat dari 1,3% pada tahun 2001 menjadi 

4,5% pada tahun 2004. 

(www.djokoawcollection.blogspot.com/2009/02/rokok-anda-relakan-mati-

demi-sebatang.html diakses pada tanggal 25 Maret 2010).  

Disisi lain, adapun data BPS tahun 1981 mengenai 

pengelompokkan industri rokok yang dimana dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu industri rokok kretek dan rokok putih. Tercatat bahwa untuk industri 

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Timur mengenai konsumsi tembakau dan prevalensi merokok di Indonesia, 

dimana konsumsi tembakau 33 milyar batang (1970) menjadi 217 milyar 

batang (2000) dan untuk prevalensi merokok sendiri adalah 26,9% (1995) 

menjadi 31,9% (2001) dari jumlah penduduk. 62,5% perokok laki-laki 

dewasa, 1,3% perokok perempuan, 67% perokok di pedesaan, 56,3% 

perokok di perkotaan, 73% perokok laki-laki tanpa pendidikan dan tidak 

lulus SD, 44,2% perokok laki-laki pendidikan akademik, 62,9% perokok 

laki-laki penghasilan rendah, 57,4% perokok laki-laki penghasilan tinggi, 

68,8% perokok mulai merokok umur 19 tahun, dan terakhir 43 juta anak 

perokok pasif.  
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rokok kretek sebanyak 31420, sementara pada industri rokok putih 

sebanyak 31430. Kemudian pada tahun 1990, industri rokok kretek dirinci 

lebih spesifik lagi menjadi 2 bagian, yaitu industri rokok kretek 31420, 

yang terdiri dari Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin 

(SKM), serta indutri rokok lainnya 31440, yang terdiri dari rokok lembag 

menyan, rokok klobot, dan cerutu (Yunus, 2009).  

 

II. 3 Merokok Ditinjau Dari Berbagai Aspek 

II. 3.1 Merokok Ditinjau Dari Aspek Kesehatan 

Dari sisi kesehatan, bahaya rokok sudah tidak terbantahkan lagi. 

Bukan hanya menurut WHO, tetapi lebih dari 70 ribu artikel ilmiah 

membuktikan hal itu. Dalam kepulan asap rokok terkandung 4000 racun 

kimia berbahaya, dan 43 diantaranya bersifat karsinogenik (merangsang 

tumbuhnya kanker). Berbagai zat berbahaya itu, adalah tar, karbon 

monoksida (CO), dan nikotin. Dalam kepulan asap rokok terkandung 

sekitar 4000 racun kimia berbahaya, dan 43 diantaranya bersifat 

karsinogenik yaitu merangsang tumbuhnya kanker. Selain itu, asap rokok 

meningkatkan resiko wanita hamil melahirkan bayi berat badan lahir 

rendah, kematian bayi dalam kandungan, dan adanya komplikasi pada saat 

melahirkan. Pada anak-anak, paparan asap rokok meningkatkan 

kecenderungan terjadinya gangguan saluran napas dan menurunkan fungsi 

paru (bernafas). Rokok juga merupakan pintu masuk pergaulan bebas dan 

narkotika.  
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Sudah bukan rahasia lagi, bahwa yang menyebabkan rokok 

menjadi kian gencar dilarang diberbagai negara, termasuk Indonesia, 

adalah karena melihat dampak buruk yang diakibatkannya terhadap 

kesehatan. Berawal penelitian yang dilakukan oleh sejumlah tim medis di 

Eropa maupun Amerika semenjak abad ke-17, rokok ternyata benar-benar 

berbahaya. Kajian dan penelitian tersebut kembali dilakukan secara lebih 

serius lagi setelah memasuki abad ke-20, terutama pada kisaran tahun 

1950-an dan 1960-an. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan, bahwa 

rokok benar-benar mengandung racun yang cukup berbahaya yang dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti hasil penelitian yang 

dilakukan The Royal College of Physician of London di Inggris pada tahun 

1960 dan The Surgeon General’s Advisory Committee on Smoking and 

Health di Amerika Serikat pada tahun 1964. Dua penelitian tersebut 

menemukan titik singkron dengan hasil laporan, bahwa merokok 

menyebabkan  penyakit kanker paru-paru, bronchitis, serta berbagai 

penyakit lainnya (Yunus, 2009).  

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 

mengenai fakta tetang rokok dapat diketahui bahwa rata-rata 4,9 juta orang 

di dunia meninggal akibat penyakit karena rokok, 2/3 nya di negara 

berkembang. Tanpa uapaya pencegahan diprediksi mencapai 10 juta orang 

pada tahun 2020. Begitu juga mengenai kematian akibat rokok dapat 

diperkirakan kanker paru-paru mencapai 80-90%, bronchitis 75%, jantung 

ischemia 40%, stroke 18%, resiko kanker bagi perokok pasif bisa 
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meningkat 30% dan pecandu rokok memiliki kemungkinan meninggal 

akibat bahaya rokok 50%. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan 

Dunia / WHO dan Bank Dunia / World Bank, tembakau membunuh 8 

orang setiap menit dan lebih dari 4 juta orang setiap tahun. Pada tahun 

2008 kematian akibat tembakau adalah 5,4 juta pertahun, dan diprediksikan 

pada tahun 2030 sebanyak 8 juta orang terbunuh karena tembakau setiap 

tahunnya. Sebesar 80% kematian terjadi di negara berkembang. Di 

Indonesia pada tahun 2001, angka yang dilaporkan cukup fantastis, 

sebanyak 22,6% atau 427,948 kematian disebabkan karena penyakit yang 

berkaitan dengan rokok, sebanyak 5,160,075 kasus penyakit yang 

berhubungan dengan kebiasaan merokok (laki-laki: 2,951,239 dan 

perempuan: 2,208,839) dan setiap hari ada kematian sebanyak 1172 yang 

berhubungan dengan kebiasaan merokok. 

Sementara WHO menyebutkan bahwa rokok dapat menimbulkan 

berbagai penyakit kanker, seperti kanker paru-paru 90% kanker paru-paru 

pada laki-laki dan 70% pada perempuan, kanker mulut, kanker bibir, 

kanker leher rahim, asma, jantung koroner, darah tinggi, stroke, kanker 

darah, kanker hati, bronchitis, kematian mendadak pada bayi, bahaya 

rusaknya kesuburan bagi wanita dan impotensi bagi kaum pria, dan lain 

sebagainya. Karena itu, rokok telah menewaskan 60 juga orang-orang di 

negara maju. Sedangkan di negara-negara berkembang rokok menewaskan 

sekitar 40 juta orang setiap tahunnya. Kematian ini lebih banyak terjadi 

pada orang-orang usia tengah baya.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  II 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

II - 13 

Berdasarkan hasil penelitian yang sama, WHO juga menyatakan 

bahwa pada tahun 2020 diperkirakan Asia akan menjadi wilayah yang 

paling banyak menderita penyakit kangker akibat  rokok. Sebab, di wilayah 

Asia jumlah pengkonsumsi rokok jauh lebih tinggi dibanding di negara-

negara kawasan Amerika maupun Eropa, meski pada mulanya justru dua 

kawasan terakhir inilah rokok pertama kali berkembang. Prediksi WHO di 

atas tentu memiliki sedikit relevansi dengan fakta yang terjadi tingkat 

masyarakat kawasan Asia. Sebab, seperti di Indonesia berdasarkan hasil 

penelitian KPAI, samapi saat ini angka kematian akibat rokok telah 

mencapai 427.923 jiwa/tahun. Sementara itu, sekitar 43 juta anak usia 

hingga 18 tahun terancam penyakit mematikan (Yunus, 2009).  

Masih berkaitan dengan rokok yang menyebabkan kematian. 

Lebih tegasnya, rokok menyebabkan penyakit dari kepala sampai kaki, dari 

stroke sampai impotensi. Terbukti setiap tahun 200.000 orang meninggal 

akibat merokok di Indonesia dan 50% perokok aktif akan meninggal akibat 

penyakit yang terkait dengan tembakau. Selain itu dari data lain jugabdapat 

diketahui bahwa 500 juta orang yang dewasa ini hidup di muka bumi akan 

meninggal akibat kebiasaan merokok. Di tahun 2000 hampir 4 juta orang 

akan meninggal akibat merokok. Kebiasaan merokok ini merupakan 

penyebab kematian 10% penduduk dunia. Artinya, satu dari sepuluh 

penghuni bumi kita meninggal akibat asap rokok. Selain itu, di negara 

maju sekitar 1/6 dari 11 juta terjadi kematian dari berbagai penyakit akibar 

rokok.  
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Perlu diketahui pada tahun 1950 lalu hanya ada sekitar 300.000 

kematian per tahunnya akibat kebiasaan merokok. Angka ini melonjak 

menjadi 1 juta kematian tahun 1965, 1,5 juta tahun 1975 dan 3 juta 

kematian setahunnya tahun 1990-an. Dari 3 juta kematian itu, 2 juta terjadi 

di negara-negara maju dan 1 juta sisanya (33,3%) di negara-negara 

berkembang seperti di Indonesia. Dari tahun 1995 sampai tahun 2000 ada 

setidaknya 15 juta orang yang juga akan meninggal akibat kebiasaan 

merokok. Di tahun 2000 ditemukan 3,5 juta kematian akibat rokok 

setahunnya, dimana 1,1 juta diantaranya terjadi di negara-negara 

berkembang.  

II. 3.2 Merokok Ditinjau Dari Aspek Ekonomi 

Namun demikian, persoalan rokok tidak hanya menyangkut 

masalah kesehatan saja, melainkan masalah ekonomi juga. Kerugian 

ekonomi akibat rokok setahunnya di dunia adalah tidak kurang dari 200 

milyar dollar Amerika. Dewasa ini ada sekitar 1,3 milyar penduduk dunia 

yang punya penghasilan kurang dari 1US$ seharinya. Apabila mereka 

merokok, maka WHO memperkirakan bahwa di negara-negara 

berkembang para pengkonsumsi rokok dapat menghabiskan sampai 

seperempat penghasilannya untuk membeli rokok. Data dari Malaysia 

bahkan menyebutkan seseorang dapat menghabiskan sekitar 30% 

penghasilannya untuk membeli rokok, dan di Cina bahkan lebih hebat lagi, 

60% penghasilan seesorang dapat habis hanya untuk membeli rokok.  
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Menurut Bank Dunia di negara berkembang yang pendapatan 

perkapitanya US$ 2000 maka program penanggulangan merokok yang 

efektif hanya akan bernilai sebesar US$ 20 – US$ 40 untuk setiap tahun 

hidup. Harga ini tentu jauh lebih murah dari pengobatan kanker paru (yang 

hanya dapat memperpanjang hidup dari sekitar 10% pederitanya) yang 

bernilai US$ 18.000 setiap tahun hidup yang dihasilkan. Di Indonesia, 

diperkirakan seorang perokok yang berpendapatan rendah mengelurkan 

uang sekitar Rp 939.240 tiap tahunnnya untuk rokok. Di negara yang masih 

amat rendah peringkat Human Development Index (HDI) nya maka uang 

yang dihabiskan untuk membakar rokok yang merugikan kesehatan 

seyogyanya dapat dipakai untuk hal lain yang jauh lebih berguna. 

Dalam hal ini akan dibahas mengenai pengeluaran rumah tangga 

untuk konsumsi tembakau, dimana 70% rumah tangga Indonesia memiliki 

pengeluaran bulanan untuk tembakau dan sirih yang berarti tujuh dari 

sepuluh keluarga membelankajakan uangnya setiap bulan untuk membeli 

komuditas adiktif yang kandungannya merugikan kesehatan. Pada tahun 

2005, keluarga miskin membelanjakan 11,5% pengeluaran bulanannya 

untuk membeli rokok, sementara keluarga kaya 9,7%. Uang yang 

dibelanjakan oleh keluarga miskin untuk konsumsi tembakau mempunyai 

opportunity cost yang sangat tinggi karena keterbatasan sumber ekonomi 

keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada keluarga 

perokok, pengeluaran nomor dua setelah padi-padian yang besranya rata-

rata 10,4% atau 4 kali lipat lebih besar daripada pengeluaran untuk 
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membeli daging, telur, dan susu. Pengeluaran untuk tembakau 3 kali lebih 

tinggi dari biaya pendidikan (3,2%), dan hampir 4 kali biaya kesehatan 

(2,7%). Ini berarti terjadi divestasi di rumah tangga perokok, karena 

pengeluaran untuk membeli rokok yang sifatnya pemborosan dan merusak 

kesehatan lebih besar dari pengeluaran investasi.  

Disisi lain ditingkat global, peningkatan harga riil rokok 10% akan 

mengurangi konsumsi rokok sebesar 4% di negara berpendapatan tinggi, 

dan 8% di negara berpendapatan  menengah dan rendah. Di Indonesia, 

kenaikan harga 10% akan menurunkan konsumsi3, 5-6, 1%. Dampak 

terbesar terjadi pada kelompok rentan. Sedangkan menurut Bank Dunia, 

peningkatan harga riil rokok 10% akan menaikkan penerimaan pemerintah 

dari cukai tembakau sebesar 7%. Karena rokok bersifat adiktif, maka 

persentase penurunan konsumsi selalu lebih sdikit dari peningkatan 

persentase penerimaan pemerintah. Di Indonesia, peningkatan harga rokok 

10% meningkatkan penerimaan pemerintah dari cukai tembakau sebesar 

6,7% - 9%. Proporsi ini lebih tinggi daripada proporsi penurunan 

konsumsi. Peningkatan cukai 2 kali lipat (100%) dari tarif sekarang akan 

meningkatkan penerimaan 82% dan menurunkan konsumsi sebesar 8,9%.  

Rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan 

daerah yang sangat menjanjikan. Saat ini, total industri rokok yang ada di 

Indonesia, adalah sebanyak 84,6% industri rokok kretek, 4,1% industri 

rokok putih, dan 11,3% industri rokok lainnya. Dilihat dari pertumbuhan, 

secara total industri rokok tumbuh rata-rata 3,2% per tahun. Perusahaan 
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rokok kretek tumbuh sebesar 4,64% pertahun, industri rokok putih tumbuh 

sebesar 1,01% per tahun, dan industri rokok lainnya tumbuh sebesar 1,98% 

per tahun. Sementara itu, menurut sejumlah laporan, penerimaan negara 

dari cukai rokok telah mencapai Rp 34-60 triliun pertahun, dan 2% dari 

cukai tersebut diberikan kepada daerah penghasil cukai rokok atau daerah 

yang memiliki pabrik rokok. Bahkan menurut salah seorang peneliti 

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Abdillah Hasan, kenaikan cukai 

tembakau sampai batas maksimum, yakni 57% akan memeberikan 

tambahan pendapatan negara Rp 50,1 triliun. Selain itu peningkatan cukai 

tembakau sebesar 100% dari 31% menjadi 62% akan meningkatkan output 

perekonomian sebesar 335 miliar, meningkatkan pendapatan masyarakat 

Rp 492 miliar, dan peningkatan lapangan pekerjaan sebanyak 281.135 

(Yunus, 2009).  

Masih berkaitan dengan produksi dan nilai industri rokok. Disini 

adapun gambar tabel mengenai total produksi dan nilai industri rokok dari 

tahun ke tahun, yakni bermula dari tahun 1988 hingga tahun 2002. 

Perhatikan tabel di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  II 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

II - 18 

Tabel Total Produksi dan Nilai Industri Rokok  

Tahun Volume (Juta Barang) Nilai (Rp. Juta) 

1988 125.722 3.325.692 
1989 183.731 5.160.946 
1990 172.006 5.147.018 
1991 150.123 5.081.566 
1992 156.400 6.634.392 
1993 171.967 7.552.242 
1994 195.038 9.509.571 
1995 216.236 11.344.870 
1996 232.663 13.279.731 
1997 220.033 14.908.541 
1998 269.848 22.087.077 
1999 254.168 30.321.618 
2000 241.920 33.019.811 
2001 224.965 54.768.481 

2002 *) 207.621 51.901.026 
Sumber: Statistik Industri besar dan sedang, BPS. 

Dapat diketahui juga bahwa propinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu propinsi yang memiliki penghasilan tembakau paling besar di 

Indonesia. Bahkan dari total lahan di Indonesia yang mencapai 221.800 

hektar (ha), Jawa Timur adalah propinsi yang memiliki lahan yang paling 

luas, yaitu seluas 106.524 ha. Karena itu, wajar jika pada tahun 2008, Jawa 

Timur telah menyumbang pendapatan cukai rokok nasional sebanyak Rp 

44 Triliun atau sekitar 60% (Yunus, 2009).  

Berdasarkan data-data di atas, kiranya tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa sesungguhnya negara maupun daerah memliki hutang 

jasa yang begitu besar terhadap para petani tembakau maupun industri 

rokok. Karena mereka telah ikut mengangkat jumlah pendapatan nasional 

maupun daerah serta berjasa dalam mengurangi jumlah angka 

pengangguran maupun kemiskinan di negeri sendiri yaitu Indonesia. 
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II. 3.3 Merokok Ditinjau Dari Aspek Sosial 

Rokok menciptakan polusi dan merusak udara, terlebih bila berada 

di alam ruangan dan mobil. Bau asapnya yang tidak sedap akan 

mengganggu teman, anak dan istri, dan dapat menganggu tetangga juga. 

Anehnya, mayoritas perokok kehilangan rasa sosial, tidak merasakan 

mudarat rokok terhadap orang-orang disekitar, bahkan meski mereka sakit 

sekali pun. Mereka tidak memperhatikan tulisan yang terpampang di papan 

“ Dilarang merokok ”.  

II. 3.4 Merokok Ditinjau Dari Aspek Agama   

Bila dilihat dari segi jumlah pengkonsumsi rokok yang dari tahun 

ke tahun semakin meningkat jumlah pegkonsumsi rokok, khususnya pada 

kaum perempuan. Sementara kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang menjunjung tinggi norma agama, dimana sebenarnya agama-

agama yang diakui di Indonesia melarang seseorang untuk mengkonsumsi 

rokok. Hal ini terlihat jelas dengan adanya ayat-ayat di dalam kitab suci 

yang menyinggung hal itu, contohnya dalam agama Islam, larangan 

tersebut terdapat di dalam surat Q.S Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.  
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Selain itu larangan untuk merokok juga terdapat dalam surat Q.S 

An Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 

 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.  

 
Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

merokok dapat menyebabkan orang terkena berbagai penyakit berbahaya, 

yang artinya menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan jelas merupakan 

usaha untuk bunuh diri secara perlahan-lahan. Sedangkan dalam agama 

Kristen, larangan tersebut berada dalam ayat 1 Korintus 3:16-17 yang 

berbunyi: 

 “ Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan 
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang 
yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan 
membinasakan dia. Sebab Bait Allah itu kudus dan Bait 
Allah itu ialah kamu ”.  

 
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merokok 

manusia membinasakan tubuhnya secara perlahan tapi pasti. Ilmu 

kedokteran telah menyelidiki dan melaporkan bahwa rokok adalah 

penyebab kanker paru-paru, bronchitis dan berbagai penyakit lainnya. 

Seandainya tembakau sudah ada pada zaman Yesus, saya yakin Yesus akan 

melarang untuk merokok. Kalau dokter dunia saja sudah melarang apalagi 

Yesus yang kita kenal sebagai Tabib di atas segala Tabib, pasti akan 

melarang umatNya untuk merokok. Dan yang terakhir dalam pandangan 
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agama budha, rokok bersifat mencandui, yaitu membuat pengguna 

ketagihan, membuat ketergantungan padanya.  

Mengacu pada sila kelima dalam Pancasila buddhis, istilah 

'ketagihan' ini tidak termasuk dalam cakupan sila itu, karena, yang tersebut 

di sana adalah 'barang/minuman yang memabukkan' bukan 

'barang/minuman yang membuat ketagihan'. Karena ciri yang demikian ini, 

rokok menurut kriteria sila dalam agama Buddha dikategorikan sebagai 

benda yang menjadi objek pelanggaran sila kelima dalam Pancasila 

buddhis. 

 
 II. 3.5 Merokok Ditinjau Dari Aspek Hukum 

Larangan merokok sebenarnya tidak hanya terdapat dalam agama-

agama di Indonesia, tetapi juga terdapat dalam peraturan-peraturan di 

Indonesia. Ketentuan resmi yang melarang rokok yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 81/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yang 

kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 19/2003; sudah lebih 

dahulu mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. 

Tetapi, sayangnya Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan sanksi. 

Peraturan Pemerintah tersebut malah memerintahkan agar setiap 

pemerintah daerah di Indonesia membuat aturan tersendiri tentang KTR 

(Perda). Dalam kenyataanya Peraturan Pemerintah tersebut memang sudah 

dilaksanakan di berbagai daerah, contohnya di Jakarta, dimana Gubernur 

DKI Jakarta Sutiyoso mengeluarkan kebijakan baru bertajuk larangan 
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merokok di tempat umum, yang terdapat di Peraturan Daerah No.5 tahun 

2005 dengan denda hukuman sebesar Rp. 50 juta dan kurungan 6 bulan.  

Sedangkan di Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

sejak awal tahun 2007 lalu telah membuat konsep untuk diberlakukannya 

Perda (Peraturan Daerah) tentang rokok. Setelah menunggu cukup lama, 

akhirnya Perda rokok di Surabaya disahkan tanggal 22 Oktober 2008 

melalui SK Walikota ke dalam Perda No. 8 Tahun 2008 tentang 

pemberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas 

Merokok (KTM). Latar belakang disahkannya Peraturan daerah ini adalah 

adanya dampak negatif rokok terhadap kesehatan, selain meningkatnya 

angka kejadian penderita penyakit paru, rokok juga dianggap sebagai pintu 

gerbang menuju narkoba, termasuk alkohol dan seks bebas. Untuk itu, 

segala upaya dilakukan untuk memerangi rokok. Hal itulah yang membuat 

Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Peraturan Daerah KTR dan 

KTM. Dengan hadirnya Peraturan Daerah rokok ini berarti Surabaya 

merupakan kota pertama yang memasukan masalah rokok ini ke dalam 

Peraturan Daerah. 

Berkaitan dengan efektivitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau 

penggunaan rokok. Tempat yang merupakan KTR adalah tempat kerja, 

angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat proses 

belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan. Dasar hukum KTR ini di 
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Indonesia cukup banyak, yaitu Undang-Undang no. 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan, Undang-Undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup, Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, Undang-Undang no. 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-

Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undag-Undang no. 

32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah RI no. 41 tahun 

1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Peraturan Pemerintah RI no. 

19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, Instruksi 

Menteri Kesehatan RI no 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang lingkungan 

kerja bebas asap rokok dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI no 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.  

Beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan KTR ini 

adalah Jakarta, Bogor, Palembang dan disusul Yogyakarta, meskipun 

terdapat pula beberapa pelaksaan KTR di beberapa kota dan institusi selain 

di kota-kota tersebut. Institusi yang telah melaksanakan KTR adalah 

intitusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, apotek dan 

klinik, intitusi pendidikan mulai dari TK sampai tingkat Universitas. 

Beberapa mal di kota besar juga telah menerapkan KTR. Sementara itu alat 

transportasi yang secara menyeluruh menerapkan KTR adalah pesawat 

udara. 

Selain itu di tingkat dunia sebenarnya kampanye anti rokok telah 

disosialisasikan oleh WHO dengan menetapkan tanggal 31 Mei sebagai 

Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No tobacco Day/WNTO) Penetapan 
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hari tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai dampak negatif tembakau/rokok bagi kesehatan sekaligus untuk 

mendorong para perokok aktif agar berusaha berhenti merokok (Reta, 

2008).  

Disamping itu, sejumlah negara-negara lain juga pernah 

melakukan hal yang sama. Negara India misalnya yang pada bulan 

November 2001 pernah mengeluarkan keputusan tentang larangan 

merokok di tempat-tempat umum serta pembatasan iklan sponsor dari 

perusahaan rokok. Semenjak dikeluarkannya peraturan tersebut, konsumsi 

rokok di India pun mengalami penurunan dari 97 juta pada tahun 2000 

menjadi hanya 92 pada tahun berikutnya. Selain di negara India, ternyata 

pada tahun 2006, pemerintah Inggris juga menegeluarkan Undang-Undang 

tentang larangan merokok di tempat kerja yang meliputi kantor, pabrik, 

toko, pub, restoran, alat transportasi umum, dan lain sebagainya.  

Mengenai Undang-Undang Anti Merokok yang dikenal dengan 

“Smokefree Law” tersebut diputuskan pada tahun 2006, akan tetapi baru 

direalisasikan pada 1 Juli 2007. Undang-Undang ini cukup berhasil 

menekan jumlah angka perokok, karena pasca dikeluarkannya diperkirakan 

kurang lebih 600.000 orang penduduk Inggris yang berhenti merokok 

(Kompas, 30/05/07). Sementara di Beijing China, larangan merokok di 

sebagian besar fasilitas umum juga dikeluarkan pada Juli 2008, tepatnya 

beberapa pecan menjelang Olimpiade yang diselenggarakan pada Agustus 

2008. Selain itu juga, ternyata larangan merokok juga diberlakukan di 
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tempat umum bagi penduduk Skotlandia. Karena larangan tersebut, pada 

tahun 2006 serangan jantung yang dialami masyarakat Skotlandia menurun 

hingga 17% dalam setahun. Dan masih banyak lagi negara-negara lain 

yang sebenarnya juga telah memberlakukan larangan merokok (Yunus, 

2009).  

 

II. 4 Dampak Rokok Bagi Kesehatan Wanita 

Dampak rokok bagi kesehatan sangat begitu keras, khususnya pada 

seorang wanita yang merokok. Hal ini sungguh sangat menyayangkan 

kondisi tubuh seorang wanita khususnya, yang dimana seharusnya setiap 

wanita menjaga kesehatan dan tubuhnya sebaik mungkin. Adapun dampak 

rokok (sumber: http://djokoawcollection.blogspot.com/2009/02/rokok-

anda-relakan-mati-demi-sebatang.html di akses pada tanggal: 25 Maret 

2010) yang terlihat pada wanita perokok, diantaranya adalah: 

• Dilihat dari sisi kecantikan, bahwa rokok bisa membuat kulit dan rambut 

tampak kusam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kulit dan rambut 

merupakan dua bagian tubuh yang diberikan perhatian khusus oleh 

wanita.  

• Dilihat dari sisi peran besar seorang wanita, rokok bisa mempengaruhi 

kualitas manusia-manusia yang akan dilahirkan oleh seorang wanita 

perokok. Wanita yang merokok memiliki risiko menjadi infertil atau 

mandul, bahkan sering terjadi hamil di luar kandungan akibat rokok. 
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Hamil di luar kandungan atau biasa disebut hamil anggur ini tidak jarang 

mengakibatkan kematian bagi sang ibu.  

• Wanita yang kebiasaanya merokok selama masa kehamilan berisiko 

mengalami pecahnya membran secara prematur, plesenta terpisah dari 

uterus dan letak plasentanya tidak normal. 

• Wanita yang memiliki kebiasaan merokok akan mengalami tulang 

keropos (osteoporosis). Hal ini dikarenakan asap rokok dapat mengurangi 

hormon estrogen. 

• Beberapa penelitian mengatakan bahwa wanita yang merokok akan 

mendapatkan manapauses yang lebih cepat daripada yang tidak merokok 

dan mengakibatkan gangguan menstruasi. 

• Wanita yang merokok biasanya punya kadar hormon yang tidak menentu, 

dan membuat siklus haid menjadi tidak teratur.  

Selain itu, sebagaimana yang tertulis dengan jelas dalam setiap 

kemasan rokok, kebiasaan merokok dapat menyebabkan timbulnya 

kecacatan pada janin. Merokok berhubungan dengan resiko tinggi untuk 

mengalami kelainan dalam kehamilan, antara lain ketuban pecah sebelum 

waktunya (KPSW) dan gangguan pada plasenta (ari-ari). Kebiasaan 

merokok pun dikaitkan dengan kelahiran prematur dan berat badan bayi 

yang dilahirkan akan cenderung rendah. Bayi yang terlahir dengan berat 

badan rendah biasanya memiliki resiko tinggi untuk mengalami kesakitan 

bahkan kematian.  
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Disamping itu, adapun hasil penelitian yang memperkirakan resiko 

stroke di kalangan perempuan yang berusia 15 sampai 49 tahun yang 

menghisap rokok. Perokok saat ini 2,6 kali lebih mungkin untuk terserang 

stroke dibandingkan dengan perempuan yang tak pernah merokok. 

Perempuan yang menghisap 21 sampai 39 batang rokok per hari, misalnya, 

menghadapi resiko terserang stroke 4,3 kali lebih tinggi dibandingkan yang 

bukan perokok, sementara mereka yang menghisap sedikitnya dua bungkus 

per hari 40 batang rokok menghadapi resiko stroke 9,1 kali lebih tinggi 

dibandingkan perempuan yang bukan perokok. 

(http://www.lenterabiru.com/2009/10/rokok-kesehatan-kanker-paru-

penyakit-sesak.htm. di akses pada tanggal 17 April 2010). 

Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada wanita 

hamil perokok menunjukkan peningkatan terjadinya berbagai komplikasi 

seperti: abortus, gangguan pertumbuhan janin bayi, bayi dengan berat 

badan lahir lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan resiko 

terjadinya penyakit dan memperlambat perkembangan fisik. Berdasarkan 

data-data di atas, tidak diragukan bahwa rokok merupakan salah satu 

pemicu utama perusak kesehatan organ tubuh manusia dan meningkatnya 

angka kematian penduduk dunia.  
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BAB III 

TEMUAN DATA TENTANG IBU PEROKOK 

 

Di dalam bab ini akan lebih dijelaskan lebih lanjut dan dipaparkan secara 

terang mengenai temuan data yang berhasil peneliti peroleh beserta profil 

informan yang telah peneliti wawancara. Yakni lima keluarga, yang dimana di 

dalamnya ada seorang ibu perokok aktif. Dalam penelitian ini, peneliti benar-

benar memilih informan-informan yang dalam kesehariannya sebagai pelaku 

utama dari kebiasaan merokok.  

 

III. 1 Profil Informan 

III. 1.1 Ibu IS 

Ibu IS adalah sosok seorang ibu dari tiga orang anak, yang dimana 

ibu IS ini dalam keluarganya merupakan anak ke lima dari sembilan 

bersaudara. Ibu IS ini berasal dari Sumatera Utara, yang dimana beliau 

lahir di Pematang Siantar, tepatnya pada tanggal 19 November tahun 1957, 

dan saat ini mau menginjak usia 53 tahun.  

Mengenai masa pendidikan, ternyata beliau berhasil menempuh 

pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi, dulunya beliau merupakan alumni 

dari sekolah SD 06 Pematang Siantar, lanjut ke tingkat SMP yaitu tepatnya 
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di SMP 04 Pematang Siantar, kemudian lanjut lagi ke tingkat lebih atas 

lagi yaitu tepatnya di SMA IKIP Pematang Siantar. Setelah beliau berhasil 

menempuh pendidikan hingga akhir SMA, akhirnya pun beliau 

memutuskan untuk merantau ke kota Surabaya untuk mencari penghidupan 

yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, 

dijalani dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke 

tahun, akhirnya pun tanpa terasa ibu IS berhasil untuk mencoba bekerja di 

salah satu kantor koperasi yang bernama “KOSIPRAL” Surabaya, tepatnya 

itu pada tahun 1979.  

Selama kurang lebih tiga tahun beliau bekerja di kantor koperasi 

“Kosipral Surabaya”. Akhirnya ibu IS ini pun memutuskan untuk 

mengakhiri masa lajangnya, dan cukup hanya bekerja sebagai ibu rumah 

tangga saja setelah menikah nantinya. Tepat pada tahun 1982, beliau 

menikah dengan salah seorang pria dewasa yang bernama AP.H yang 

berasal dari Sumatera Utara juga. Dimana beliau lahir di Balige, tepatnya 

pada tanggal 29 Mei tahun 1955 dan saat ini beliau tengah memasuki usia 

55 tahun. Setelah menikah, pasangan suami isteri tersebut bertempat 

tinggal di daerah Tandes, tepatnya Surabaya bagian barat. 

Mengenai pendidikan suami dari ibu IS, beliau merupakan lulusan 

dari STM Lagoboti Balige. Setelah lulus dari tingkat STM, akhirnya beliau 

memutuskan merantau ke kota Surabaya untuk mencari kerja yang lebih 

baik. Akan tetapi, suami dari ibu IS ini ternyata awal merantau ke kota 

Surabaya pekerjaannya hanya sebagai tukang sapu di daerah Ngagel 
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Surabaya mulai dari tahun 1977 sampai tahun 1980. Seiring berjalannya 

waktu dan penuh dengan usaha selama satu tahun, kira-kira tahun 1981 

akhirnya pun beliau berhasil diterima kerja di perusahaan rokok PT. 

Sampoerna Surabaya dan menjabat sebagai Asisten Manager di bagian 

HRD degan gaji begitu cukup untuk biaya kehidupan.  

Akhirnya bapak AP.H dengan ibu IS dikarunia oleh tiga orang 

anak, yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Anak pertamanya, 

bernama EV yang lahir di Surabaya, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 

tahun 1983. Dia merupakan lulusan dari Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya dengan jurusan Sekretaris, dan saat ini telah bekerja di 

PT Melindo Surabaya dengan jabatan sebagai sekretaris juga. Kemudian 

anak keduanya bernama IN yang lahir di Surabaya, tepatnya pada tanggal 

22 Maret tahun 1987. Dia merupakan lulusan dari SMK 8 Surabaya, dan 

saat ini telah bekerja di salah satu Event Organizer (EO) yang ada di 

Surabaya tepatnya di daerah Klampis Surabaya. Sedangkan anak terakhir 

mereka bernama TM merupakan anak laki-laki satu-satunya yang lahir di 

Surabaya, tepatnya  pada tanggal 03 Agustus tahun 1988. Saat ini dia 

sedang menempuh kuliah semester akhir di Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya, dengan jurusan teknik Industri.  

 

III. 1.2 Ibu LS 

Ibu LS berasal dari Jawa Barat, tepatnya beliau lahir di Bandung 

pada tanggal 24 Januari tahun 1960, dan saat ini telah menginjak usia 
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sekitar 50 tahun. Selain itu, beliau merupakan sosok seorang ibu bagi 

ketiga putera-puterinya, dan ibu LS ini merupakan anak ke dua dari enam 

bersaudara. Disisi lain yang perlu di ketahui dalam diri ibu LS, ternyata 

dibalik sikap keibuannya ada kebiasaan yang tidak begitu baik untuk ditiru, 

yakni kebiasaan merokok. Hal itulah yang menyebabkan beliau dikenal 

sebagai ibu perokok aktif.  

Mengenai masa pendidikan, beliau ternyata berhasil menempuh 

pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Dulu beliau merupakan alumni dari 

sekolah SD Kristen St. Angela Bandung, sedangkan ditingkat SMP beliau 

bersekolah di SMP 03 Bandung, kemudian lanjut lagi ke tingkat yang lebih 

tinggi yaitu tepatnya di SMA 05 Bandung. Setelah beliau berhasil 

menempuh pendidikan hingga jenjang akhir SMA, akhirnya pun beliau 

memutuskan untuk melanjutkan dunia pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi lagi yaitu di kota metropolitan Jakarta. Pada tahun 1980 sampai 

tahun 1981 beliau mencoba untuk bersekolah lagi, yaitu sekolah PGSLP 

(Pendidikan Guru Sekolah lanjutan Pertama) tepatnya di Setia Budi Jakarta 

selama 1 tahun.  

Setelah lulus dari PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan 

Pertama), akhirnya beliau diterima kerja di berbagai sekolah yang ada di 

kota Jakarta. Jadi, dari tahun 1980 sampai tahun 1984 beliau bekerja 

sebagai Guru Tidak Tetap (GTT), dimana beliau mengajarnya selalu 

berpindah-pindah. Berawal dari mengajar di SMP 89 Tanjung Duren 
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Grogol (Jakarta Barat), kemudian pindah lagi ke SMP 90 Pulo Gadung 

(Jakarta Timur), pindah lagi ke SMP Betel Petamburan (Jakarta Pusat), 

kemudian pindah lagi ke SD Kampung Bali dan terakhir SD Giki (Jakarta).  

Selain pada tahun 1980-1984 beliau bekerja menjadi pengajar atau 

guru tidak tetap, tanpa di duga ternyata di kota Jakarta itu lah ibu LS 

akhirnya bertemu dengan salah seorang pria dewasa yang sudah mapan 

dalam segi pekerjaan. Pria dewasa tersebut bekerja di Bangdes Pasar 

Minggu (Jakarta), tepatnya saat itu tahun 1983. Pria tersebut bernama HH, 

lahir di kota Jakarta, tepatnya pada tanggal 05 Juli pada tahun 1957, dan 

saat ini beliau akan menginjak usia ke 53 tahun.  

Tepat pada tahun 1984, akhirnya bapak HH dengan ibu LS 

menikah di kota Jakarta. Satu tahun kemudian, pasangan suami isteri 

tersebut pindah ke kota Surabaya yaitu sekitar tahun 1985, dan hingga 

sampai saat ini telah berdomisili di daerah Griya Citra Asri, Surabaya 

Barat. Kepindahan bapak HH bersama isterinya ibu LS ke kota Surabaya 

berhubungan dengan pekerjaan bapak HH yang harus pindah ke kota 

Surabaya tepatnya di Kotamadya Surabaya. Namun kepindahan bapak HH 

di Kotamadya Surabaya tidak bertahan lama yaitu hanya sekitar satu tahun 

saja. Pada tahun 1986 bapak HH di pindah lagi ke Kecamatan Tandes dan 

bertahan cukup lama selama empat tahun. Pada kernyataan beliau harus 

dipindahkan ke Kecamatan Asemrowo pada tahun 1990 dan bertahan 

sampai 6 tahun. Pada tahun 1996, bapak HH dipindahkan lagi ke daerah 

yang baru yaitu ke Kecamatan Sukomanunggal dan bertahan selama 3 
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tahun saja. Pada akhirnya Bapak HH di pindahkan ke Kecamatan Putat 

Gede mulai tahun 1999 hingga sampai saat ini, dan ini adalah masa kerja 

yang terlama, sekitar kurang lebih 11 tahun dan ini merupakan lokasi kerja 

tetap bapak HH.  

Setalah menikah lamanya satu tahun, akhirnya pasangan bapak HH 

dan ibu LS mulai dikaruniakan seorang putra. Tapi untuk saat ini, pasangan 

tersebut telah dikaruniakan tiga orang anak. Dimana dua anak laki-laki dan 

satu anak perempuan itupun sebagai anak bungsu. Disini disebutkan anak 

pertamanya, bernama JH yang lahir di Surabaya pada tanggal 15 Maret 

tahun 1985. Dimana dia merupakan lulusan STM KAL, dan saat ini telah 

bekerja sebagai karyawan di salah satu indogrosir yang ada di Surabaya. 

Anak keduanya, yang bernama UH yang lahir di Surabaya pada tanggal 08 

Agustus tahun 1986. JH merupakan sarjana lulusan Univeristas Katolik 

Widya Mandala Surabaya dengan jurusan Tekhnik Industrinya, dan saat ini 

telah berada di kota Jakarta untuk mencari pekerjaan. Terakhir anak 

ketiganya yang bernama YH yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juli 

tahun 1987. YH merupakan lulusan D3 Kebidanan di salah satu universitas 

di Pekan Baru (Riau) dan saat ini telah bekerja sebagai bidan di salah satu 

rumah sakit swasta yang ada di kota Jakarta. 

  

III. 1.3 Ibu RN 

Wanita kelahiran 25 Juli tahun 1962 di Surabaya ini adalah 

seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di kawasan Rungkut 
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Barata. Ibu RN menikah dengan suaminya yang bernama bapak EP di 

tahun 1987. Suaminya pria kelahiran tanggal 18 Juli tahun 1955 kini 

bekerja untuk menghidupi keluarganya sebagai pegawai swasta di sebuah 

apotik. Dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai dua orang anak 

perempuan yang mulai beranjak dewasa. Dimana anak pertama bernama 

TY dengan usia 24 tahun, dan anak keduanya bernama NY dengan usia 21 

tahun.  

Ibu RN sendiri masih memiliki seorang ibu yang kini masih 

tinggal bersamanya. Ia sendiri sempat semasa kecilnya dihabiskan tinggal 

di Banjarmasin bersama ayah dan ibunya. Disana ia menghabiskan masa 

kecilnya bersama teman-teman sebayanya. Ia menceritakan bahwa di sana 

benar-benar kota yang menyenangkan karena disana terkadang ia 

menemani sang ibu berbelanja di pasar apung, pasar yang terkenal di kota 

Banjarmasin. Ibu RN sendiri adalah anak semata wayang dari ibu dan 

bapaknya yang sudah sejak 4 tahun lalu sudah meninggal dunia. 

Menjadi seorang ibu rumah tangga menurut ceritanya adalah 

bukan hal yang sangat mudah karena di dalam keluarganya ada lima kepala 

manusia yang berbeda-beda keinginan istilahnya. Misalnya saja suaminya 

yang lebih menyukai masakan-masakan tertentu lalu kedua anaknya yang 

lebih menyukai makanan-makanan praktis dan cenderung tidak terlalu suka 

dengan sayuran. Sehingga terkadang ia mau tidak mau harus memasak 

makanan lebih dari satu hingga dua macam banyaknya. 
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Namun beruntungnya ia sudah memiliki kedua anak perempuan 

yang sudah beranjak dewasa jadi tugas rumah tangga seperti misalnya 

menyapu, mencuci piring dan menyiram bunga bisa ia serahkan kepada 

kedua anaknya agar dikerjakan. Menjelang sore hari biasanya kedua 

anaknya tersebut membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga. 

Hobi dari ibu RN sendiri adalah sangat suka mengoleksi dan 

merawat tanaman-tanaman hias seperti bunga gelombang cinta, bunga 

anggrek merah dan melati. Baginya karena ia sendiri adalah ibu rumah 

tangga yang setidaknya memiliki banyak waktu luang, oleh karena itu ia 

memilih daripada menganggur tidak karuan di rumah ia mulai menjalankan 

hobinya tersebut. Tidak jarang ia bisa mengeluarkan uang hingga beratus 

ribu banyaknya, untungnya sang suami bapak EP mendukung penuh 

kegiatannya itu.  

Selain mempunyai hobi suka membeli dan merawat tanaman ibu 

RN juga suka menyulam. Terkadang hasil sulamannya tersebut ia taruh di 

pigura dan biasanya ia langsung gantung di ruang tamu. Walaupun ia 

hanya lulusan sekolah dasar tetapi daya kreatifitasnya sangat tinggi karena 

buktinya ia bisa menyulam dan menjahit pun bisa. Untuk hobinya yang 

menjahit ini ia sudah lama tidak melakukannya lagi karena mesin jahit 

yang ibu RN miliki sekarang sudah rusak untuk waktu yang cukup lama. 

Sewaktu kedua anaknya masih kecil, saat seusia sekolah dasar ia biasanya 

sering membuatkan baju untuk kedua anaknya itu, namun dengan 
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seiringnya berjalannya usia, beliau kini jarang menjahit membuatkan baju 

lagi untuk anaknya.  

Dulu untuk membantu sang suami mencari nafkah dengan kata 

lain perekonomian keluarga, ibu RN beserta sang ibu mencoba membuka 

usaha warung makanan. Waktu itu, makanan maupun minuman yang 

dijualpun tidaklah yang terlalu muluk-muluk atau mewah. Dan makanan 

yang dijual saat membuka usaha warung makanan bersama sang ibu saat 

itu ialah gado-gado, rujak cingur, nasi krengsengan, dan nasi campur, 

sementara untuk minumannya, yang dijual pada saat itu ialah teh, baik itu 

teh hangat maupun es teh, kemudian es jeruk, dan juga jus alpokat. Dari 

usaha membuka warung makanan bersama sang ibu tersebut, pendapatan 

yang diperolehpun cukup lumayan untuk membantu perekonomian 

keluarga. Namun, usaha membuka warung makanan tersebut tidaklah dapat 

berjalan lama, dikarenakan faktor usia dari sang ibu yang sudah semakin 

tua, dari situ ibu RN memutuskan untuk tidak berjualan makanan tersebut 

karena kasihan akan kesehatan sang ibu.  

 

III. 1.4 Ibu RY 

Ibu RY begitu panggilannya. Saat ini ibu RY berusia 30 tahun, dan 

sama seperti informan-informan sebelumnya ibu RY berprofesi sebagai ibu 

rumah tangga. Namun, sebelum menjadi ibu rumah tangga, ibu RY bekerja 

sebagai “wanita panggilan”. Ibu RY sendiri lahir di Surabaya, tepatnya 

pada tanggal 28 Juli tahun 1980, dan beliau merupakan anak tunggal 
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dimana beliau sama sekali tidak memiliki saudara kandung. Untuk hal 

pendidikan, ibu RY tidak sampai menyelesaikan bangku SMA (Sekolah 

Menengah Atas) nya, dikarenakan perekonomian dan keadaan keluarga 

yang mengharuskan beliau sewaktu itu harus bekerja di dunia malam dan 

itu sudah lebih menyenangkan beliau semasanya dulu. Saat itu ibu RY 

tengah duduk di kelas 3 (tiga) SMA, tepatnya di SMA Sejahterah 1 

Surabaya dan akan melangsungkan ujian akhir nasional atau UNAS, 

sementara untuk pendidikan yang lainnya ibu RY dapat menyelesaikannya. 

Dahulu ibu RY bersekolah di SD Putat Jaya 5 Surabaya, kemudian 

melanjutkan ke SMP 25 Surabaya. 

Bersama dengan suami dan anak-anak, Ibu RY  sekeluarga saat ini 

tinggal di Jalan Putat Jaya Gang 7. Suami dari ibu RY, bernama bapak RH. 

Bapak RH kini berusia sama dengan ibu RY yakni 30 tahun, beliau 

merupakan kelahiran Surabaya tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 1980. 

Untuk menghidupi keluarga di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

suami ibu RY bekerja sebagai satpam di salah satu pabrik-pabrik yang ada 

di kawasan daerah Margomulyo, tepatnya Surabaya Barat. Selain itu, 

bapak RH sendiri merupakan teman lama ibu RY sewaktu beliau 

mengenyam pendidikan di SMP 25 Surabaya dimana satu sekolah dengan 

ibu RY juga. 

Selama menikah sebelas tahun lamanya, tepatnya pada tanggal 26 

Maret 1999 silam. Ibu RY beserta suaminya yakni bapak RH, kini telah 

dikarunia tiga orang puteri. Putri pertama ibu RY dengan bapak RH, 
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bernama VRA, atau yang akrab dipanggil dengan nama VR. VR lahir tepat 

di tahun pertama perkawinan ibu RY dengan bapak RH, yakni di tahun 

2000, tepatnya lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Saat ini VR 

tengah duduk di kelas 4 (empat) SD yakni SD Putat Jaya 5, lalu anak 

perempuan ibu RY yang selanjutnya atau putri ke kedua, lahir empat tahun 

kemudian, setelah sang kakak VR lahir, tepatnya pada tanggal 19 Februari 

tahun 2004 silam. Putri kedua ibu RY dengan bapak RH ini diberi nama 

VH, VH di tahun ini berusia 6 (enam) tahun, dan sedang duduk di TK 

Besar, TK Dukuh Pakis 1. Sementara putri terakhir atau ketiga ibu RY dan 

bapak RH lahir pada tanggal 30 September tahun 2007, yang kemudian ibu 

RY memberikannya nama VS, dan saat ini VS masih dapat dikategorikan 

balita, karena VS masih berumur 3 (tiga) tahun.  

 

III. 1.5 Ibu EN 

Informan selanjutnya, beliau memiliki nama lengkap EN. Ibu EN 

saat ini berusia 45 tahun, beliau dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada 

tanggal 11 Agustus tahun 1965 silam. Ibu EN merupakan wanita asli dari 

Surabaya, dan beliau juga seorang ibu rumah tangga biasa seperti ibu-ibu 

rumah tangga pada umumnya, yang mana pekerjaannya sehari-hari 

hanyalah mengurus keperluan rumah, belanja urusan dapur, memasakkan 

untuk suami dan anak-anak, dan  lain-lainnya, layaknya ibu-ibu rumah 

tangga pada umumnya. Disamping itu, 1 tahun belakangan ini beliau 
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sedang menekuni bisnis MLM di bidang obat-obatan sebagai kesibukan 

sampingan saja. 

Ibu EN mengawali riwayat pendidikannya dengan bersekolah di 

SDN. Jojoran 1 Surabaya, kemudian melanjutkan ke tingkat selanjutya 

dengan bersekolah di SMP Dr. Soetomo Surabaya, dan kemudian riwayat 

pendidikan tersebut diakhiri dengan bersekolah di tempat yang sama yaitu 

SMA Widya Kartika Surabaya, disini memiliki artian bahwa ibu EN tidak 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni berkuliah. 

Ibu EN dan keluarga saat ini tinggal di sebuah rumah yang berada 

di kawasan Gubeng Kertajaya Surabaya. Dimana yang tinggal di rumah 

tersebut, terdiri dari ibu EN sendiri, suaminya yang bernama bapak JF, 

kedua puteranya yang bernama JO dan JT, beserta satu pembantu yang 

bernama mbak Ju’. Mengenai suami dari ibu EN  tersebut, yang bernama 

bapak JF. Beliau merupakan asli penduduk Sumatera Utara, dan lahir di 

Sumatera Utara pula, tepatnya pada tanggal 1 Februari tahun 1960 dengan 

usia saat ini tepat 50 tahun. 

Suami ibu EN, yaitu bapak JF memulai pendidikannya dengan 

bersekolah di SD Kristen Pematang Siantar, kemudian untuk tingkat SLTP 

(Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) bapak JF bersekolah di SMP 03 

Pematang Siantar, dan kemudian diakhiri dengan bersekolah di SMA 03 

Pematang Siantar. Dikarenakan suami ibu EN merupakan warga asli 

Sumatera Utara, namun kini beliau telah menjadi warga Surabaya, maka 

semua itu tidak lepas dari peristiwa merantaunya bapak JF. Bapak JF 
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merantau ke Surabaya ini pada tahun 1983, jadi dapat dikatakan di sini 

bahwa beliau telah menjadi warga Surabaya kurang lebih selama 27 (Dua 

Puluh Tujuh) tahun, dan di Surabaya lah, akhirnya suami Ibu EN 

mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan keluarga 

sehari-hari. 

Selama 27 tahun bapak JF  menetap di kota Surabaya, ternyata 

tidak terasa kurang lebih sudah 10 (enam) tahun hingga sampai saat ini, 

suami dari ibu EN ini telah bekerja di bidang Jurnalistik di salah satu 

majalah swasta di Surabaya. Dari perkawinannya ibu EN bersama Bapak 

JF yang dimulai pada tahun 1986, akhirnya pasangan ini dikaruniakan oleh 

Tuhan dua buah hati, dimana keduanya berjenis kelamin laki-laki. Anak 

pertama ibu EN dengan bapak JF, bernama JO, yang dilahirkan pada 

tanggal 29 Juni tahun 1988, saat ini JO memasuki usia ke 22 tahun dan 

tengah kuliah di salah satu Universitas Swasta yang ada di Surabaya. Lalu 

anak kedua ibu EN dengan bapak JF, lahir pada tanggal 22 Juni tahun 

1993, yang diberi nama JT. Saat ini JT telah berusia 17 tahun, dan masih 

bersekolah duduk di kelas 2 SMA. Tepatnya di SMA GIKI 2 Surabaya.  

 

III.2 Ibu IS 

III. 2.1 Tentang Rokok 

Awalnya, ibu IS ini mulai mengenal atau menghisap rokok pada 

mulanya adalah sewaktu beliau SMA tepatnya saat itu masih berusia 17 

tahun. Alasan beliau saat itu hanya sekedar ikut teman-teman saja dan 
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karena pengaruh dari pergaulan juga. Selain itu ada faktor lain yaitu faktor 

dari keluarga beliau sendiri, yang dimana ibu kandungnya juga merupakan 

seorang ibu perokok aktif. Jadi, semasa beliau masih SMA uang rokoknya 

berasal dari uang jajan yang diberi oleh ibunya. 

Setelah menikah, ternyata kebiasaan merokok tersebut masih tetap 

berlangsung hingga sampai saat ini, sekalipun beliau sudah berumah 

tangga dan memiliki anak yang usianya sudah cukup untuk mengerti mana 

yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak 

dilakukan. Perlu diketahui meski ibu IS sudah merupakan sosok seorang 

ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak, ternyata hal itu tidak membuat 

diriya untuk berhenti dari yang namanya rokok melainkan beliau masih 

tetap terus-menerus merokok. Hal ini dikarenakan adanya faktor lain, 

dimana faktor tersebut adalah dari ibu mertuanya sendiri yang merupakan 

ibu kandung dari suaminya yang bernama bapak AP.H yang kebetulan 

memiliki kebiasaan yang sama yaitu merokok. Jadi, faktor itu juga yang 

membuat ibu IS berani untuk meneruskan kebiasaan merokoknya setelah 

menjadi ibu rumah tangga (menikah). Disisi lain ada hal yang menarik, 

selama menjadi ibu rumah tangga yang memiliki kebiasaan merokok 

ternyata beliau dapat rokok dari suami sendiri, yang dimana suatu 

kebetulan juga suami bekerja di perusaahan atau dipabrik rokok 

Sampoerna tepatnya. Jadi, ibu IS tidak perlu membeli rokok dengan uang 

sendiri, karena selain rokok diberi oleh suami ternyata juga dari 

penghasilan suami sendiri.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  III 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

III - 15 

Mengenai hal yang berkaitan dengan rokok, perlu diketahui 

ternyata ibu IS sendiri dalam sehari bisa menghabiskan 1 bungkus rokok 

sama halnya 12 batang dalam 1 hari, akan tetapi beliau seperti ini apabila 

beliau merasakan dirinya selagi santai. Jadi, semakin banyak waktu beliau 

untuk bersantai-santai maka semakin banyak pula rokok yang dihisap oleh 

beliau. Biasanya rokok yang paling sering dikonsumsi oleh ibu IS sendiri 

adalah rokok Sampoerna Mild yang berwarna merah. Selain itu secara 

pribadinya sendiri, beliau mengatakan bahwa rokok itu ada keuntungan 

bagi dirinya sendiri, dimana keuntungan itu bisa membuat pikiran menjadi 

tenang dan perasaan kembali enak, serta berpikir bisa menjadi lancar. 

III.2.2 Dampak Rokok terhadap kesehatan  

Rokok yang tentunya berkaitan dengan hal kesehatan, dalam hal 

ini ibu IS sendiri mengetahui bahkan mengakui bahwa rokok itu bisa 

merusak atau mengganggu kesehatan diri sendiri. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh ibu IS sendiri mengenai hal di atas:  

“Sebenarnya saya tahu sih mbak akibatnya dari rokok tu 
apa saja bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, toh 
juga menurut kedokteran rokok itu bisa mengganggu 
kesehatan. Tapi kalau menurut saya sendiri secara pribadi 
tidak, karena saya sungguh-sungguh menikmati rokok 
tersebut, toh juga sampai saat ini lho mbak saya belum 
pernah merasakan keluhan sakit apapun.”  

Dari adanya kejujuran ibu IS sendiri yang cukup mengetahui 

bahwa rokok tidak begitu baik bagi kesehatan dalam arti bisa mengganggu 

kesehatan. Ternyata, disamping pengetahuannya mengenai dampak rokok 

tersebut ada keinginan atau niat dari ibu IS sendiri untuk berhenti dari 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  III 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

III - 16 

aktivitas merokoknya, akan tetapi beliau merasa tidak bisa karena sudah 

merasa ketergantungan atau kecanduan ditambah pula suami yang 

kebetulan kerja di pabrik atau perusahaan rokok, sehingga tidak menutup 

kemungkinan untuk mendapatkan rokok sangat mudah untuk diperoleh, 

yang pada akhirnya berujung ada rasa ingin terus-terusan menghisap rokok. 

Hal yang demikianlah, yang bisa memungkinkan setiap orang sulit untuk 

berhenti dari kebiasaan merokoknya, diibaratkan posisi setiap orang berada 

di posisi seperti ibu IS saat ini. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu 

IS sendiri sehubungan dengan hal yang ada di atas:  

“Yah.. gimana ya mbak… saya itu lho sebenarnya sudah 
ada niat untuk berhenti merokok. Tapi saya itu lho ga bisa, 
gak tahu kenapa. Yah, mungkin namanya sudah 
ketergantungan kali ya mbak?! Jadi, susah rasanya untuk 
lepas dari rokok. Apalagi suami saya ini kerjanya di pabrik 
rokok, waahhh… saya tambah gak bisa lepas dari rokok 
mbak. Lah wong, rokoknya dapat dari suami terus. Kan 
enak mbak, gratis terus… (sambil tertawa malu-malu).”  
 
Jadi, selama ibu IS merokok dari dulu hingga sampai menjadi ibu 

seperti saat ini, beliau sama sekali belum pernah merasakan keluhan sakit 

apapun. Bahkan beliau sempat pergi ke dokter untuk chek-up kesehatan, 

dan hasilnya adalah nihil. Dimana, beliau tidak terkena penyakit yang 

disebabkan oleh rokok yang dihisapnya. Hal ini, juga diakui oleh suaminya 

yaitu bapak AP.H 

“Iya, lho mbak saya heran kok melihat isteri saya ini. Dia 
termasuk wanita yang hebat, sedikitpun dia tidak ada 
keluhan sakit atau apa gitu. Saya sudah suaminya lho ya 
mbak, sampai sekarang tidak pernah mendengar isteri 
saya sampai batuk-batuk gitu. Gatau, saya heran mbak.. 
fisiknya termasuk kuat.” 
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III.2.3 Respon/Reaksi dari keluarga dan lingkungan sekitar 
 

Dalam hal ini mengenai keluarga ibu IS sendiri, suaminya yang 

bernama bapak AP.H beserta tiga (3) orang anaknya yang bernama EV 

sebagai anak pertama yang bekerja di suatu perusahaan, IN sebagai anak 

kedua yang bekerja disebuah EO, dan yang terakhir TM yang merupakan 

anak lelaki satu-satunya dan kuliah semester terakhir, mereka sudah sangat 

tahu dengan kebiasaan merokok yang dilakukan ibunya selama ini. Bahkan 

tanggapan maupun respon dari keluarga ibu IS sendiri adalah biasa saja, 

dimana mereka tidak mempermasalahkan ibunya yang sebagai ibu 

perokok. Lebih menariknya lagi, suami beliau (bapak AP) justru 

memperbolehkan bahkan menyuruh ibu IS sendiri untuk merokok, hal ini 

dikarenakan apabila ibu IS sendiri pikirannya sudah terlihat suntuk atau 

banyak pikiran. 

Begitu juga dengan kedua anak perempuannya yang bernama EV 

dan IN, meski mereka merupakan anak perempuan akan tetapi mereka 

memperbolehkan atau memberi kebebasan pada ibunya untuk tetap 

merokok. Lain halnya dengan anak laki-lakinya yang merupakan anak 

yang paling bungsu, dimana ia tidak setuju melihat ibunya merokok serta 

sangat melarang keras ibunya untuk merokok. Hal tersebut dipertegas oleh 

ibu IS sendiri : 

“Masalah keluarga ya mbak.. Oooooo, jelas semua 
keluarga saya tahu. Malah, kalau saya lagi pusing atau 
kelihatan stress dalam berpikir.. suami saya langsung 
bilang gini mbak “(sudah..sudah.. kamu merokok sana lho 
ma.. biar pikiranmu bisa tenang, biar stresmu itu lho 
hilang.. kalau itu bisa memuat mama senang, yah silahkan 
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merokok. Selama gak mengganggu kesehatan mama, papa 
gak masalah kok).” Begitu juga dengan anak saya yang 
perempuan mbak, setiap mereka mau pergi ke market atau 
ke mana gitu mesti tanya saya “(mama nitip apa, nitip 
rokok ta??).” ya gimana ya mbak namanya ditawari anak.. 
jelas saya tidak menolak. Lha wong anakku wis kerjo smua 
mbak. Tapi mbak, beda sama anak laki-laki saya si Tomy.. 
justru itu yang melarang keras saya untuk tidak merokok. 
Dia bilang gini “(mama adalah makhluk Tuhan, dimana 
tubuh itu tidak boleh dikotori. Lagian rokok itu bisa 
merusak kesehatan ma…  merokok, berarti sudah 
mengotori tubuh mama sendiri. Tapi kalau mama tetap 
merokok, aku ga mau disuruh mama untuk beli rokok. 
kalau aku mau, berarti itu sama saja aku ngijinin mama 
merokok. Kalau mama merokok juga ga perlu sembunyi-
sembunyi dari tommy, kalau mama sembunyi-sembunyi 
merokok hanya karena tommy bilang seperti ini, berarti itu 
sama saja mama bohongi tomi dan diri mama sendiri)”. 
Meski begitu saya tetap merokok mbak, tapi saya ga akan 
suruh anak laki-laki saya untuk membeli rokok saya…” 
 
Demikianlah respon dari pihak keluarga ibu IS sendiri, dimana 

pada umumnya keluarga memberi kebebasan pada ibu IS untuk tetap 

merokok, meski salah satu dari anaknya tidak begitu setuju dengan ibunya 

yang sebagai perokok aktif. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dibalik 

antara anak ibu IS yang setuju dan tidak setuju tepatnya antara IN dan TM, 

ternyata mereka sebagai anak juga melakukan kebiasaan merokok. Hal ini 

diketahui oleh kedua orangtua mereka, hanya saja IN dan TM yang 

merupakan anak dari ibu IS sendiri tidak memberanikan diri untuk 

merokok dihadapan kedua orangtua mereka. Hal dipertegas oleh TM 

sendiri:  

“Iya gini lho mbak.. jujur ajah saya nggak suka, kalau ibu 
saya itu merokok.. rasanya gimana gitu, kayak ga ada 
bedanya dengan papa saya yang dimana papa saya ntuh 
laki-laki.. saya nggak mau kalau mama saya bersifat sperti 
laki-laki. Tapi syukurlah papa saya sih sudah berhenti 
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dari merokok mbak.. Karena papa saya ada niat dari 
dalam hatinya sendiri. Ga tau, mama kok susah sekali 
untuk berhenti merokok. Kalau saya merokok kan wajar 
mbak.. namanya juga laki-laki. Tapi saya masih sadar 
sebagai anak, makanya itu saya tidak mau merokok 
dihadapan orangtua saya, sekalipun mereka sudah tahu 
kalau saya juga merokok. Awalnya saya merokok simple 
aja kok mbak.. dipikiran singkat saya waktu itu, mamaku 
kan merokok… masak anak laki-lakinya ga merokok. 
Cuma saya ga suka kalau mama saya merokok, karena 
beliau perempuan. Makanya itu mbak… kakak’ku yang 
Intan ntuh aku suruh merokok jangan dihadapan mama 
papa sama dihadapanku. Aku nggak suka saja…” 
 
Selain pihak keluarga dari ibu IS sendiri yang tahu, ternyata 

lingkungan sekitar seperti tetangga tidak ada yang tahu dengan kebiasaan 

ibu IS yang merokok. Hal ini dikarenakan IS sendiri merasa malu apabila 

orang lain mengetahui bahwa beliau merupakan seorang perokok aktif. 

Selain itu dalam pikiran ibu IS sendiri, beliau beranggapan bahwa 

perempuan yang merokok adalah perempuan yang tidak baik. Oleh karena 

itu, beliau tidak mau semua orang khususnya lingkungan sekitar atau orang 

yang tidak dikenal melihatnya merokok, cukup hanya keluarga ibu IS 

sendiri.  

Hal ini sama saja dengan saat teman-teman dari anaknya yang 

apabila datang ke rumah, atau selagi ada tamu yang sedang datang ke 

rumah untuk bertamu, atau kebetulan ada acara keluarga, pasti ibu IS tidak 

akan merokok. Apabila beliaupun bersikeras untuk merokok, pasti beliau 

mencari tempat untuk menyendiri yang dimana orang tidak ada yang tahu 

agar beliau bisa tetap melakukan kebiasaan merokoknya.  
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III.2.4 Peran dan Sosialisasi Ibu 

Saat ini, meski ibu IS sendiri merupakan salah seorang ibu yang 

perokok berat. Ternyata beliau sebagai orangtua khususnya sebagai ibu, 

tetap melarang anaknya. Akan  tetapi, larangan tersebut dalam arti 

diberikan pengertian sedalam-dalamnya atau arahan, penjelasan sebaik 

mungkin ke pada anak-anaknya mengenai rokok, yang dimana rokok itu 

tidak baik bagi kesehatan. Jadi istilahnya, di dalam keluarga ibu IS sendiri 

sosialisasi mengenai dampak bahaya rokok masih diterapkan ke pada anak-

anaknya. Hanya saja, sosialisasi yang diterapkan dalam keluarga ini dalam 

bentuk perkataan dan nasehat, sama halnya dengan sosialisasi demokratis. 

Hal diatas dipertegas kembali oleh suami ibu IS sendiri, sebagai berikut:  

“Sekarang begini ya mbak, kita sebagai orangtua harus 
tetap mendidik anak kita dengan benar. Kalau bisa, jangan 
sampai anak kita terjerumus. Berkaitan dengan masalah 
rokok nih ya mbak, sebernanya sih kami sebagai orangtua 
tetap melarang supaya jangan merokok mengikuti 
kebiasaan oragtuanya. Akan tetapi, larangan yang saya 
maksud disini dalam arti dinasehati, diberikan pengertian 
sedalam-dalamnya, serta penjelasan yang sebaik mungkin 
mengenai bahaya rokok. Cuma ya gitu mbak, larangan 
kami ini bukan berarti mengharuskan si anak untuk tidak 
merokok. Kalaupun, si anak sudah terlanjur menikmati 
nikmatnya rokok.. maka, kami sebagai orangtua tidak bisa 
melarang keras apalagi kami ke dua orangtuanya juga 
merupakan seorang perokok, ditambah pula isteri saya (ibu 
mereka) memiliki kebiasaan merokok. Kalau sudah begitu, 
yah kami sebagai orangtua hanya bisa sebatas menasehati 
saja. Cuman harapan kami, kalau bisa yah jangan merokok 
selamanya.” 

Disamping ibu IS yang memiliki kebiasaan merokok yang kuat. 

Perlu diketahui untuk masalah pekerjaan rumah tangga, beliau tetap 

berperan sebagai ibu rumah tangga yang selayaknya. Dimana semua urusan 
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pekerjaan rumah tangga beliau yang mengerjakan, seperti: mulai dari 

memasak, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, 

memasak dan menyiapakan makanan untuk keluarga, sampai 

memperhatikan anak-anaknya serta suaminya. Bagi ibu IS sendiri rokok 

justru menjadi penyemangat beliau dalam menyelesaikan pekerjaan rumah 

tangga. Seperti yang di ungkapakan oleh ibu IS sendiri, dibawah ini: 

“Semisalnya begini mbak, saya bangun pagi-pagi sibuk 
mempersiapkan segala sesuatu keperluan suami dan anak-
anak saya (membuat sarapan pagi), setelah semuanya 
beres akhirnya saya merokok. Setelah merokok, lanjut lagi 
menyuci pakaian atau memasak, setelah semuanya sudah 
beres.. saya mulailah untuk bersantai sambil meminum kopi 
dan merokok kembali. Jadi, pada intinya ntuh mbak.. di 
dalam setiap mengerjakan pekerjaan rumah tangga harus 
disediakan peluang atau waktu untuk merokok agar bisa 
santai. Kalau nggak begitu mbak, waduhhhh…. pekerjaan 
rumah saya bisa jadi nggak selesai-selesai mbak. Jadi, 
dengan merokok… pikiran saya bisa lancar untuk 
memikirkan pekerjaan apa lagi yang selanjutnya akan saya 
kerjakan. Pokoknya rokok bagi saya adalah segalanya 
mbak, meski rokok punya kenikmatan sendiri.. tetapi 
keluarga bagi saya tetap no. 1 loh ya mbak.. Saya itu nggak 
pernah terlambat bangun pagi mbak, dan pekerjaan rumah 
gak pernah saya nlalaikan mbak. Pokoknya ya mbak, meski 
rokok segalanya bagi saya.. semua urusan rumah tangga 
tepat waktu…” 
 
Dengan demikian rokok bagi  ibu IS ini adalah segalanya bagi ibu 

IS, karena rokok memiliki kenikmatan tersendiri dan bisa membuat pikiran 

menjadi santai dan perasaan bisa kembali enak.  Meski rokok adalah 

segalanya, akan tetapi beliau tetap bekerja selayaknya sebagai ibu rumah 

tangga termasuk memperhatikan suami dan ketiga orang anaknya dan 

semuanya itu tidak pernah beliau lupakan semuanya berjalan tepat waktu. 

Oleh karena itu juga, keluarga merupakan nomor 1 bagi ibu IS sendiri.  
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Selain itu, meski ibu IS merupakan ibu perokok aktif beserta 

suaminya bapak AP.H yang dulunya juga merupakan seorang perokok 

aktif, ternyata mereka sebagai orangtua tetap memberikan sosialisasi  

bagianak-anaknya mengenai bahaya rokok dimana rokok bisa 

menyebabkan kesehatan terganggu. Mereka sebagai orangtua berharap 

supaya anak-anaknya untuk kedepannya tidak merokok, dimana untuk 

tidak mengikuti jejak bapak ibunya. Akan tetapi, berdasarkan realitanya 

ternyata hasil dari sosialisasi tersebut tidak berhasil. Dimana pada 

akhirnya, kedua anak dari ibu IS dan bapak AP.H tersebut melakukan 

aktivitas merokok. Dalam hal ini, ibu IS dan bapak AP.H mengetahui 

kedua anaknya yang bernama IN dan TM merokok, hanya saja IN dan TM 

sadar sebagai anak untuk tidak merokok dihadapan orangtua, bukan berarti 

dengan cara bersembunyi-sembunyi. Sama halnya, IN dan TM masih 

menghargai ibu IS dan bapak AP.H sebagai orangtuanya. 

Hal yang menarik dari ibu IS ini adalah, beliau masih merupakan 

sosok seorang ibu yang tahu tempat dan aturan untuk melakukan 

kebiasaannya merokok. Selain itu ada baiknya juga, ternyata ibu IS dan 

bapak AP.H mengakui bahwa mereka sebagai orangtua paling tidak suka 

melihat anak atau remaja yang masih bersekolah sudah berani untuk 

mencoba-coba rokok. Hal ini dipertegas oleh ibu IS sebagai berikut: 

“Iya lho mbak… meski aku ini ibu-ibu yang senangnya 
merokok juga. Tapi, saya itu nggak suka melihat anak-anak 
atau remaja pada merokok. Ga tau kenapa ya mbak…. 
Yang ada dipikiran saya itu, ini anak-anak pasti sudah 
nggak benar. Pikiran saya jujur saja itu sudah merupakan 
hal yang jelek di mata saya, penilaian saya begitu mbak… 
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makanya itu, saya sebenarnya nggak suka kalau anak saya 
merokok mengikuti jejak saya. Tapi yok opo maneh, anak 
jaman saiki lho mbak ga isok dikandani… Yo, yang penting 
saya sebagai orangtua sudah mencoba menasehati, 
mendidik dengan baik… bener nggak mbak?” 

 

III. 3 Ibu LS 

III.3.1 Tentang Rokok 

Awalnya ibu LS ini mengetahui rokok atau mencoba rokok untuk 

pertama kalinya adalah sewaktu SMA, tapi itu sangat jarang sekali beliau 

lakukan. Dikarenakan dalam diri beliau hanya sekedar iseng bersama 

teman-teman sewaktu sekolah dan rasa ingin coba atau rasa ingin tahu 

yang begitu besar. Jadi awalnya rokok semasa beliau masih duduk di 

bangku SMA, bukanlah suatu hobby melainkan suatu keisengan dan 

sebatas mencoba. Berbeda dengan halnya sekarang, dimana semenjak 

beliau berusia 40 tahun rasa ingin menikmati rokok tersebut muncul 

kembali. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari teman-teman se-arisan 

yang dimana ibu-ibunya juga merupakan seorang perokok aktif. Jadi, 

rokok yang awalnya hanya sekedar iseng saat ini telah berubah menjadi 

suatu kebiasaan yang berujung itu adalah salah satu hobby yang digemari 

oleh ibu LS. 

Cara ibu LS untuk mendapatkan rokok, beliau biasanya membeli 

rokok dari penghasilannya sendiri atau pemasukan dari yang lain selain 

gaji. Seperti yang diungkapkan ibu LS sendiri:  

“Masalah rokok dek, saya ini loh membelinya dari 
penghasilan saya sendiri.. itupun kalau ada tambahannya 
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dek… misalnya dapat selain dari gaji, yah katakanlah ada 
pemasukan sedikit.. pasti ntuh dek saya beli rokok. intinya 
kalau ada uang yah merokok, kalau nggak ada uang yah 
terpaksa menahan diri untuk tidak merokok dek…“ 

Mengenai rokok yang paling sering dikonsumsi ibu LS ini adalah 

rokok bermerk Djarum, yang dimana banyak orang yang beranggapan 

bahwa rokok Djarum tersebut mengandung zat-zat yang cukup berat untuk 

dihisap oleh seorang wanita. Masih berkaitan dengan rokok, biasanya 

untuk ibu LS sendiri beliau cukup hanya menghisap 7 batang rokok dalam 

sehari, akan tetapi apabila beliau lagi banyak pikiran pasti beliau 

pelariannya adalah ke rokok dan itu bisa memungkinkan 1 pak bisa habis 

dalam waktu sehari saja. Lain halnya saat beliau sedang sibuk dengan 

segala aktivitasnya apalagi posisi beliau sedang di kantor, yang dirasakan 

beliau adalah beliau tidak ada memiliki rasa tertarik sedikitpun untuk 

melakukan aktivitas merokok sekalipun ada orang lain atau teman 

disebelahnya yang sedang merokok. Hanya saja kalau beliau sudah 

merasakan situasi dan kondisinya sedikit santai, beliau pasti akan mencari 

rokok dan langsung merokok. Dalam hal ini beliau dikatakan masih bisa 

membatasi diri dalam hal merokoknya, masih bisa menahan diri untuk 

tidak merokok dalam keadaan sibuk seharian. Seperti yang dipertegas oleh 

ibu LS sendiri:  

“Saya itu ya dek, kalau merokok disaat sibuk nggak bisa… 
tapi, kalau saya lagi santai atau lagi banyak pikiran, jelas 
saya pelariannya langsung ke rokok. tapi ya gitu dek… 
kalau lagi sibuk banget seharian, saya itu loh bisa lupa 
sama rokok. jadinya, nggak ngrokok deh. Apalagi kalau 
saya lagi di kantor tempat kerjaan saya, waaaahhhh… saya 
tidak akan merokok dek…!! Kan ga pantas toh ya, merokok 
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di tempat kerjaan. Sekalipun ada orang atau teman saya 
yang ada disebelah saya sedang merokok, aku loh ga akan 
terpengaruh dek.. istilahnya itu, saya masih bisa lah 
membatasi diri dan tahu tempat.” 
 

III.3.2 Dampak Rokok terhadap Kesehatan 

Beliau secara pribadi sendiri mengetahui bahwa rokok sangat 

berbahaya bagi kesehatan atau organ tubuh manusia. Akan tetapi karena 

beliau merasa tidak ada rasa keluhan sakit apapaun hingga sampai saat ini, 

akhirnya beliau untuk saat ini sama sekali tidak ada pikiran takut akan 

kesehatan terganggu akibat rokok. Hanya saja beliau sempat berkata, 

apabila dirinya sudah divonis dokter terserang salah satu penyakit akibat 

dari rokok, maka beliau akan menyadarinya dan akan lebih serius 

memikirkan kesehatan untuk ke depanya. Seperti yang ditegaskan oleh ibu 

LS sendiri mengenai hal yang di atas:  

“Sampe sekarang loh saya ini tidak merasakan keluhan 
sakit apapun.. jadi, buat apa takut memikirkan kesehatan?! 
Yah.. mungkin saja sewaktu-waktu saat sudah sakit, saya 
baru sadar dek…!! Untuk saat ini sih, masih belum 
mungkin ya… ga tau lagi nantinya…“ 
 
Masih berkaitan dengan kesehatan, yang dimana ibu LS merasa 

tidak ada sedikitpun rasa takut akan kesehatan terganggu dan belum 

merasakan keluhan sakit apapun, ternyata dibalik semua itu ibu LS sendiri 

menganggap bahkan mengakui bahwa rokok itu memberikan keuntungan. 

Keuntungan menurut ibu LS sendiri adalah, rokok bisa membuat 

pikirannya tenang, dan menghilangkan rasa pusing. Sehingga, bagi ibu LS 

sendiri rokok merupakan suatu obat bagi dirinya yang dimana bisa 

membuatnya merasa tenang. Hal ini diakui oleh ibu LS sendiri:  
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“Saya heran dek melihat diri saya sendiri… saya bisa 
menahan untuk nggak rokok dalam sehari, tapi kalu untuk 
berhari-hari jelas saya ga kuat dek…!! Bawaannya mulut 
saya ini ingin merokok saja. Meskipun banyak orang yang 
mengatakan bahwa rokok bisa meyebabkan sakit ini itu, 
malah menurut saya sendiri rokok adalah sebagai obat 
bagi saya. Kalau nggak merokok, saya tambah sakit ntuh 
mbak… ntah itu pusing atau apalah, segala macam 
penyakit jadi bermunculan semua dek… (sambil tertawa 
kecil).”  
 
Ibu LS melihat dirinya sungguh sudah sangat bergantung sekali 

pada rokok, dan itu tidak bisa dihentikan sekalipun dalam diri ibu LS 

sendiri ada niat untuk berhenti dari rokok. Hal ini bisa dilihat dari 

pernyataan ibu LS sendiri sebagai berikut:  

“Intinya itu dek, tante ini loh gak bisa lepas dari yang 
namanya rokok. sudah terbiasa bahkan menjadi hobby bagi 
saya. Bagaimana mau bisa lepas dari yang namanya rokok 
dek, biasanya jatah bangun pagi saja saya sudah 
menghisap 3 batang rokok, terus siangnya setelah pulang 
dari kerja saya merokok lagi sekitar 2 batang. Akhirnya loh 
dek terkadang saya itu kok bisa itu loh tertidur… jadi, 
ngerokok sambil ketiduran gitu. Wis…wis..wis.. parah 
pokoknya tante ini…!! Habis gitu yo, bangun dari tidur 
siang kalau ada kesibukan… yah saya kerjakan dulu 
sampai selesai, setelah itu mandi sore. Santai-santai sambil 
nonton TV baru tante rokok’an lagi. Tapi dek, kalo 
misalnya nonton TV sampai larut malam gitu, yah bisa jadi 
tante habis 1 bungkus rokok.”  
 

III.3.3 Respon/Reaksi dari Keluarga dan Lingkungan sekitar. 
 

Dalam hal keluarga seperti ketiga orang anaknya beserta 

suaminya, bahkan lingkungan sekitarnya seperti tetangga, teman 

sekantornya, serta teman se-arisannya, mereka semua sudah cukup 

mengetahui bahwa ibu LS ini merupakan seorang ibu perokok aktif. 

Pertama, mengenai respon dari keluarga sendiri awalnya secara otomatis 
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suami dan ketiga anaknya jelas melarang keras ibu LS untuk merokok. 

Awalnya, suami dari ibu LS yakni bapak HH melarang isterinya untuk 

merokok, dan hasilnya ternyata ibu LS tetap saja bersikeras untuk 

merokok, oleh karena itu suaminya saat ini bersikap cuek atau biasa saja 

dengan kebiasaan merokoknya yang dimiliki sang isteri. Begitu juga 

dengan ketiga anaknya yang bernama JH, UH, serta YH, apabila melihat 

ibunya sedang merokok pasti respon mereka adalah  menjauh seketika. 

Karena, mereka sudah cukup tahu bahwa menjadi perokok pasif 

itu yang lebih berbahaya, dan yang pastinya mereka sebagai anak sungguh 

sangat tidak setuju dengan ibunya yang perokok. Apalagi anak yang nomor 

ke tiga, dia selalu marah apabila melihat ibunya merokok. Hal ini 

dikarenakan, posisi si anak tersebut bekerja sebagai bidan. Jadi ia tidak 

ingin ibunya bergantung pada rokok, terlebih lagi menjadikan rokok 

sebagai obat bagi dirinya sendiri.  

Sedangkan untuk lingkungan sekitar seperti tetangga dan yang 

lainnya, mereka tidak berkomentar apa-apa dengan kebiasaan ibu LS yang 

merokok. Hal itu bisa terjadi karena ibu LS sendiri tidak pernah merokok 

dengan cara bersembunyi sana-sini. Selain itu, lingkungan sekitar juga 

sudah terbiasa melihat ibu LS merokok serta membawa sebungkus rokok 

setiap kali pergi, bercengkramah bersama tetangga, pergi ke rumah teman, 

berkumpul arisan, ke acara-acara pesta. Jadi, bagi ibu LS sendiri selama di 

rumah sekalipun ada tamu yang datang untuk berkunjung baik di kenal 

maupun tidak dikenal, begitu juga dengan teman kantor yang datang ke 
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rumah untuk berkunjung, ada keluarga lain yang datang ke rumah, bahkan 

teman dari anak-anaknya, beliau akan tetap merokok. Hanya saja, bila 

berada di kantor beliau tidak akan merokok. Seperti yang diungkapkan di 

bawah ini:  

“Tante ini lho dek, yang namanya di rumah ada siapapun 
atau tamu pada berdatangan. Tante yo tetap merokok, lah 
ngapain pedulikan rokok… toh di rumah sendiri juga.. lain 
halnya kalau tante ada di kantor loh dek…!” 
 

III.3.4 Peran dan Sosialisasi Ibu 

Berlanjut ke sosialisasi, disamping beliau sebagai wanita karier 

dan ibu rumah tangga. Ternyata, beliau masih memberikan sosialisasi ke 

pada ketiga anaknya mengenai bahaya rokok dan mengharapkan anaknya 

supaya tidak mengikuti jejak beliau yang sebagai perokok aktif.  Dalam hal 

ini beliau memberikan nasehat berupa peringatan bahwa selama masih 

menempuh pendidikan dan ikut orangtua, anak dilarang merokok bila perlu 

selamanya jangan sampai merokok. disamping itu rokok juga berbahaya 

bagi kesehatan. Hal diatas dipertegas oleh ibu LS sendiri:  

“Begini loh dek, semua orangtua pasti meginginkan 
anaknya menjadi seorang anak yang baik-baik. Sebagai 
orangtua selama anak saya masih menempuh pendidikan, 
jelas saya akan melarang mereka untuk merokok, apalagi 
bapaknya bukan seorang perokok.. Yah, kalaupun nantinya 
anak saya ada yang merokok, yah kalau sudah 
berpenghasilan silahkan merokok di depan saya… 
daripada dengan cara sembunyi-sembunyi.. saya nggak 
suka dek..  kan sama saja itu berbohong pada orangtua.” 

Walupun sosialisasi telah diterapkan ibu LS ke pada anak-

anaknya, ternyata sosialisasi tersebut tidak begitu efektif, terbukti anak 

pertama dan anak keduanya merokok. akan tetapi mereka merokok secara 
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diam-diam dibelakang orangtuanya terlebih lagi ibunya. Pernyataan ini 

dipertegas oleh anak pertamanya yang bernamanya JH, sebagai berikut:  

“Iya mbak, saya dan Julius merokok secara diam-diam… 
dibelakangnya ibu.. habisnya sih, ibu sendiri juga merokok 
mbak.. ga adil dong kalau ibu merokok, anaknya ga 
merokok… apalagi saya dan Julius sebagai anak laki-laki. 
Bener kan mbak? Memang sih, kita belum berpenghasilan 
tetap, makanya ga berani merokok di hadapan ibu. Apalagi 
bapak kita ngga ngrokok mbak, bisa jadi kami kena omel 
ibu berani melangkahi bapak.. wis ta mbak, biar’no ibu 
natinya tahu dengan sendirinya..!! ibu menikmati rokok, ya 
boleh dong aku juga menikmati rokok he.he.he (sambil 
tertawa geli).”  
 
Adapun hal  lain yang perlu diketahui, meskipun beliau cukup 

dikenal sebagai ibu perokok aktif. Dibalik semua itu, ternyata beliau tetap 

menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti mengepel, 

mencuci pakaian, memasak, terlebih lagi memperhatikan anak-anaknya. 

Selain itu, secara pribadi beliau mengakui kesalahannya. Beliau sadar 

bahwa sikap merokoknya dihadapan anak-anak merupakan suatu hal yang 

tidak baik bagi seorang ibu dalam memberikan contoh atau panutan yang 

baik bagi anak-anaknya.  

Hanya saja, pengakuan tinggalah sebuah pengakuan. Ibu LS 

mengakui juga bahwa dirinya hingga sampai saat ini masih belum bisa 

lepas dari yang namanya merokok, karena sudah terlanjur hobby. Berikut 

penuturan dari ibu LS sendiri:  

“Sekarang loh dek, walaupun tante hobby merokok.. bagi 
tante ank-anak tetap diperhatikan. Anak yang utama, 
mengatur makanan anak-anak, mengawasi anak-anak.  
Meskipun tante merupakan seorang ibu perokok berat ya, 
tapi tante tetap berusaha menjadi contoh seorang ibu yang 
baik bagi anak-anak tante.” 
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Terakhir tanggapan mengenai para remaja atau anak-anak yang 

sudah memberanikan diri untuk mencoba merokok. Ternyata, ibu LS 

sendiri sangat tidak setuju, bahkan beliau terkadang masih mau 

memberikan nasehat atau mengingatkan anak tersebut. Hal ini beliau 

lakukan, karena pada dasarnya beliau tidak begitu suka melihat anak-anak 

yang masih beranjak dewasa sudah berani menunjukkan dirinya bahwa 

berani merokok, disisi lain yang dimana beliau juga merupakan seorang 

ibu perokok aktif.  

Jadi kesimpulannya, ibu LS ini merupakan sosok seorang ibu yang 

masih memperdulikan keluarga terutama anak-anaknya. Selain itu, ibu LS 

tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita 

karier, disamping dia juga sebagai ibu perokok aktif. Segi positifnya bisa 

dilihat dari hal sosialiasi, yang dimana ibu LS sebagai orangtua masih 

bersedia memberikan sosialisasi berupa nasehat dengan harapan agar 

anaknya tidak mengikuti kebiasaan ibunya yang merokok. hanya saja, 

sosialisasi tersebut sepertinya tidak berjalan efektif, dikarenakan terbukti 

anak pertama dan anak keduanya mengakui merokok juga sama seperti 

ibunya yakni ibu LS sendiri.  

 

III. 4 Ibu RN 

III.4.1 Tentang Rokok 

Ibu RN mengatakan bahwa dirinya sekitar tahun 1980’an mulai 

mengawali dirinya untuk tahu tentang rokok. Saat itu juga beliau 
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terpengaruh karena lingkungan pergaulan dari teman-teman, yang 

kebetulan saat itu ibu RN selalu ditawari oleh-oleh temannya untuk 

mencoba rokok. Tanpa pikir panjang akhirnya pun ibu RN menerima 

tawaran tersebut, dengan alasan dasar bahwa beliau hanya sekedar ingin 

mencoba. Akan tetapi, rasa ingin coba tersebut telah berubah menjadi rasa 

kecanduan atau ketagihan, yang dimana ibu RN semakin lama semakin 

ingin terus-terusan untuk menghisap rokok. Bisa dikatakan beliau sudah 

ketergantungan dengan rokok.  

Semasa pacaran dengan seorang pria yang bernama EP yang saat 

ini telah menjadi suami sah  ibu RN, kebiasaan merokok teresebut masih 

diperbolehkan. Akan tetapi, setelah ibu RN menikah dengan pria yang 

bernama bapak EP tersebut ternyata membuat ibu RN harus meninggalkan 

kebiasaan merokoknya. Hal ini dikarenakan, bapak EP sendiri tidak suka 

melihat isterinya merokok dan selain itu bapak EP sendiri menjaga dari 

tanggapan orang-orang lingkungan sekitar. Adapun karena hal lain, yang 

dimana bapak EP sendiri merupakan orang yang pencemburu. Awalnya 

rasa cemburu tidak ada kaitannya dengan kebiasaan ibu RN yang merokok, 

hanya saja dipikiran bapak EP, apabila sang isteri merokok maka itu sangat 

memungkinkan para lelaki hidung belang untuk mendekati ibu RN.  

Masih berkaitan dengan larangan bapak EP terhadap kebiasaan ibu 

RN dalam hal merokok. Dapat diketahui bahwa respon ibu RN sendiri 

adalah cuek, dia tidak peduli atas nasehat atau larangan-larangan suaminya 

agar kedepannya ibu RN tidak merokok. Semenjak itulah, ibu RN setiap 
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kali merokok selalu bersembunyi dari suaminya atau tanpa sepengetahuan 

suaminya, sedangkan bapak EP sendiri tidak tahu kalau selama ini ibu RN 

masih meneruskan kebiasaan merokoknya dibelakang suaminya sendiri. 

Sebenarnya ibu RN ingin sekali menuruti kemauan atau nasehat dari 

suaminya sendiri yang tidak menginginkan ibu RN (isterinya) terus-

menerus untuk merokok.  

Hanya saja, hal itu tidak bisa dilakukan oleh ibu RN’nya sendiri, 

yang dimana ibu RN sudah merasa ketergantungan dengan rokok dan tidak 

bisa hidup tanpa rokok. Hal diatas dipertegas kembali oleh ibu RN sendiri, 

seperti dibawah ini: 

“Bagaimana ya mbak… bukannya saya ga mau berhenti 
dari rokok atau gak mau menuruti nasehat suami sendiri. 
Masalahnya mbak… kalau saya gak merokok nih ya, mulut 
saya terasa kaku dan gak enak.. namanya kalau sudah 
ketagihan sama rokok nih ya mbak, rasanya pengen ngisep 
terus.. ngerokok terus.”  
 

III.4.2 Respon/Reaksi dari Keluarga dan Lingkungan sekitar 

Begitu juga dengan anak-anak dari pasangan bapak EP dan ibu 

RN, yang dimana mereka mengetahui bahwa ibunya merupakan seorang 

ibu perokok dan sebenarnya tidak setuju dengan ibunya yang memiliki 

kebiasaan merokok. Tanggapan mereka sebagai anak adalah meminta ibu 

RN untuk berhenti dari kebiasaan rokoknya agar supaya lebih menjaga 

kesehatan, karena dibalik zat-zat yang mengandung racunnya rokok bisa 

menyebakan segala kemungkinan penyakit apapun bisa terjadi hanya 

karena masalah rokok. Akan tetapi, beliau tetap saja merokok sekalipun 
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beliau mengetahui dampak apa yang terjadi akibat rokok. Hal ini dipertegas 

oleh kedua anak ibu RN: 

“Ma… ma… jgn merokok terus ta… berhenti kenapa sih? 
Nanti sakit jantung loh ma… sudah lah tidak usah merokok 
lagi, mama jaga kesehatan saja sekrang. Umur mama loh 
sudah tua sekarang, yang adanya nanti malah sakit-sakitan 
lagi… Tapi kalau mama tetap bersikeras merokok terus, 
yah terserah mama wis…  mama iki aneh, wis tahu rokok 
menyebabkan penyakit, ngrokok ae terus...” 
 
Dalam hal merokok, ibu RN biasanya sanggup menghabiskan 1 

bungkus dalam waktu sehari, hal itu apabila beliau sedang banyak pikiran 

dan masalah. Untuk hari-hari biasanya, rokok 1 bungkus bisa minimal 

untuk dua hari. Selain itu rokok yang paling sering dikonsumsi ibu RN ini 

adalah rokok putihan, biasanya Kansas rasa mint, untuk membeli rokok 

tersebut biasanya berasal dari uang ibu RN sendiri. Hal lain seperti 

keuntungan dari rokok itu sendiri. Ternyata, ibu RN mengakui bahwa 

rokok ada segi keuntungannya, dimana rokok bisa membuat pikiran stress 

menjadi fresh kembali, dan pikiran bisa kembali dengan tenang.  Jadi, 

selama merokok ini ibu RN tidak ada sedikitpun merasakan keluhan sakit 

apapun. Mengenai hal di atas, ibu RN mempertegas kembali sebagai 

berikut:  

“Tante ini loh mbak, justru kalau nggak merokok itu jadi 
tambah pusing… enak’an merokok, daripada pusing terus. 
Rokok itu bisa jadi sebagai obat loh… yah, itu mah 
menurut tante lho dek… kan setiap orang-orang pasti beda 
toh ya mbak?” 
 
Berkaitan dengan kebiasaan, perlu diketahui bahwa biasanya ibu 

RN merokok selagi waktu santai, selagi mengendarai kendaraan, selagi 
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melakukan aktivitas, misalnya saja seperti memasak, ibu RN pasti sambil 

merokok. Jadi, bagi ibu RN sendiri semakin banyak aktivitas maka 

semakin banyak rokok yang dihisap oleh ibu RN, dalam arti rokok tersebut 

semakin boros apabila ibu RN sibuk dalam beraktivitas. 

III.4.3 Peran dan Sosialisasi Ibu 

Hal lain yaitu mengenai sosialisasi. Dalam hal ini, ibu RN bersama 

suaminya bapak EP tetap menerapkan sosialisasi larangan merokok untuk 

kedua puterinya. Terlebih lagi ibu RN, dimana beliau menekankan supaya 

anak puterinya tidak mengikuti kebiasaan ibu RN (mamanya) dibalik 

kesembunyian suami ibu RN sendiri, sebut saja bapak EP. Dari hal di atas 

begitu terlihat larangan merokok tersebut, disamping bapak EP sendiri 

yang begitu overprotektif terhadap anak-anaknya, dan ibu RN yang 

terkadang masih memberi kebebasan akan tetapi berarti kebebasan yang 

terikat. Hal ini dipertegas kembali oleh ibu RN sendiri: 

”Iyo mbak... intinya itu ya, tante iku nggak senang kalau 
anak tante kedua-duanya merokok kaya tante juga. Sudah, 
cukup tante saja lah. Saya juga bilang ke puteri-puteri 
saya, kalau rokok itu nggak ada enaknya, biarno ae mama 
sing di ilokne jelek.  Soalnya, Ga pantes kalo anak 
perempuan itu merokok dilihat banyak orang. Makanya, 
mama ini merokok secara diam-diam.”  
 
Mengenai hal pekerjaan rumah tangga, ternyata ibu RN masih 

sangat peduli dengan keadaan rumah dan keluarga, yang dimana ibu RN 

masih berperan selayaknya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. 

Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan ibu RN setiap harinya misalnya 

saja seperti memasak dan menyiapkan makanan untuk suami dan kedua 
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anaknya, bahkan terkadang dalam aktivitas memasak ibu RN melakukan 

kebiasaan merokoknya, selain memasak ibu RN juga yang mencuci 

pakaian, menyetrika serta membersihkan rumah. Pada intinya, disamping 

kebiasaan merokok ibu RN, ternyata ibu RN tetap melakukan atau 

menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga.  

 

III. 5 Ibu RY 

III.5.1 Tentang Rokok 

Ibu RY termasuk ibu yang tergolong masih cukup muda dari segi 

umur, dimana beliau ternyata juga merupakan seorang ibu yang memiliki 

kebiasaan merokok. Perlu diketahui, dulunya sebelum berumah tangga ibu 

RY sempat bekerja di dunia malam. Saat itu beliau masih berusia sekitar 

17 tahun tepatnya SMA, semenjak itu lah ibu RY mulai mengenal rokok 

dan berusaha untuk mencobanya. Jadi, penyebab utama ibu RY bersedia 

untuk merokok selain pekerjaan beliau saat itu, ternyata faktor lingkungan 

sekitar atau tempat tinggal juga mempengaruhi ibu RY untuk mau 

melakukan aktivitas merokok.  

Hal lain mengenai cara memperoleh rokok, saat beliau masih 

duduk di bangku SMA dengan mudahnya beliau mendapatkan rokok dari 

para tamu, akan tetapi setelah berumah tangga seperti ini beliau 

mendapatkan rokok berasal dari uang belanja yang diberikan oleh suami. 

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu RY sendiri:  

“Saya itu saat berumah tangga seperti ini, bisa beli rokok  
yah dari uang belanja yang dikasih suami saya mbak... 
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Kasarannya ntuh mbak, uang belanjaan saya potong untuk 
beli rokok saya tanpa sepengetahuan suami saya. Jad 
dengan cara sembunyi-sembunyi”.  

Mengenai rokok yang dikonsumsi oleh ibu RY sendiri adalah 

berupa rokok Sampoerna Mild yang berwarna merah atau hijau. Akan 

tetapi, untuk saat ini beliau mencoba menghisap rokok Surya. Disamping 

itu perlu diketahui, biasanya dulu dalam sehari ibu RY sanggup untuk 

menghabiskan 1 bungkus rokok, lain hal nya dengan saat ini beliau sudah 

bisa mengurangi sedikit demi sedikit dimana dalam sehari beliau merokok 

sekitar 2,3 batang.  

III.5.2 Dampak Rokok bagi Kesehatan 

Kebisaan merokok dahulu ternyata kebawa sampai berumah 

tangga serta memiliki 3 (tiga) orang puteri, dan selama itu pula beliau tidak 

pernah merasakan keluhan sakit apapun selama merokok. Akan tetapi, ibu 

RY tahu akan dampak atau bahaya rokok bagi kesehatan, hanya saja ibu 

RY masih belum bisa sepenuhnya untuk lepas dari yang namanya rokok. 

Hal ini dikarenakan rokok bagi ibu RY sendiri memberikan keuntungan, 

dimana rokok bisa menghilangkan rasa jenuh ataupun rasa bosan dan rokok 

bisa sebagai teman setia yang mudah di dapat dan ada dimana-mana. 

Kemudian perbedaan dalam mengkonsumsi jumlah batang rokok 

bisa terjadi dikarenakan adanya kesadaran dari diri sendiri, dimana beliau 

merasa usianya semakin bertambah tua dan merasa semakin takut terserang 

penyakit akibat rokok. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk 

mengurangi rasa candu terhadap rokok sedikit demi sedikit yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja... HETTYANA M. PARDOSI



                                 BAB  III 
Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

III - 37 

kemungkinan besar butuh proses untuk lepas dari yang namanya rokok. 

Hal ini sungguh sangat sulit bagi ibu RY, akan tetapi ibu RY akan tetap 

berusaha untuk menjalankan niatnya untuk berhenti dari rokok. Selain itu 

adapun faktor lain yang membuat ibu RY mempunyai niat dari dalam hati 

untuk berhenti dari yang namanya kebiasaan merokok, yakni faktor 

anaknya sendiri yang dimana sebentar lagi anaknya akan memasuki SMP 

(Sekolah Menengah Pertama).  

III.5.3 Respon/Reaksi dari Keluarga dan Lingkungan sekitar 

Berkaitan dengan hal respon, dalam hal ini suami dari ibu RY 

sendiri yang bernama bapak RH awalnya mengetahui bahwa ibu RY 

merokok. Akhirnya, bapak RH melarang ibu RY isterinya untuk merokok. 

Bermula dari larangan sang suami, akhirnya ibu RY pun memutuskan 

untuk berhenti tidak merokok lagi. Seiring berjalannya waktu ternyata ibu 

RY merasakan suatu kejanggalan dimana beliau merasakan hampa selama 

tidak merokok, tidak lama kemudian akhirnya rasa ingin mencoba tersebut 

muncul kembali. Sehingga, hal itu membuat ibu RY untuk mencoba 

merokok kembali. Hanya saja, untuk kali ini sang suami yang bernama 

bapak RH tersebut tidak tahu kalau ibu RY merokok kembali. Maka dari 

itu, akhirnya ibu RY merokok kembali tanpa sepengetahuan suami dimana 

hal itu beliau lakukan disaat suami sedang tidak di ada di rumah atau 

sedang bekerja.  

Sedangkan untuk ketiga puterinya, ternyata anak-anaknya tersebut 

sama sekali tidak mengetahui bahwa ibunya seorang perokok aktif dari 
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dulu hingga sampai saat ini. Hal tersebut bisa terjadi, karena selama ini 

beliau tidak pernah merokok dihadapan ke tiga puterinya. Jadi, beliau 

merokok disaat sendiri dimana anak-anaknya sudah pada berangkat ke 

sekolah semua, dengan posisi pintu rumah di tutup sambil menonton 

televisi di dalam rumah. Begitu juga dengan lingkungan sekitar tempat 

tinggal beliau, tidak banyak orang yang tahu bahwa ibu RY merupakan 

seorang ibu perokok aktif, karena ibu RY di lingkungan sekitar hanya 

berkumpul dengan tetangga-tetangga yang kebetulan ibunya juga 

merupakan seorang perokok.  

III.5.4 Peran dan Sosialisasi Ibu 

Mengenai hal sosialisasi, selama ini beliau telah memberikan 

sosialisasi berupa arahan atau nasehat mengenai bahayanya rokok serta ibu 

RY tidak begitu bosan untuk mengingatkan anaknya agar tidak mengikuti 

jejaknya ibunya suatu saat nanti. Harapan ibu RY adalah suatu kelak nanti 

ketiga puterinya bisa mejadi anak yang pintar di sekolah, bisa bekerja halal 

dan mendapatkan penghasilan sendiri. Selain itu, beliau juga 

mengharapakan agar anak-anaknya nanti bisa bekerja disuatu kantoran dan 

beliau juga sangat-sangat berharap anaknya jangan seperti ibunya yang 

bodoh. Satu hal lagi, ternyata sampai kapanpun walaupun nantinya sudah 

berpenghasilan sendiri, anak-anaknya tetap dilarang untuk merokok. 

Apalagi ketiga anaknya berjenis kelamin puteri semuanya, seperti yang 

diungkapkan oleh ibu RY seperti dibawah ini:  
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“Yak apa ya dek… sampeyan kan tahu sendiri lingkungan 
di daerah tempat tinggal kami seperti apa. Jadi saya, 
sangat-sangat menjaga anak saya. Apalagi semua anak 
saya pada berjenis kelamin perempuan.. Pada intinya 
mbak, sampai kapanpun saya nggak ingin kalau puteri saya 
merokok nantinya.”  
 
Bagi ibu RY sendiri, sesungguhnya beliau mengakui bahwa 

seorang wanita yang merokok adalah wanita yang tidak baik-baik. Selain 

itu, merokok juga sudah mencerminkan nilai yang buruk atau jelek dan 

memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, khususnya pada seorang 

wanita. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal yang merokok, pada 

akhirnya beliau juga sempat menilai dirinya sendiri merasa sebagai wanita 

yang hina dan kotor. Disisi lain, meski beliau merupakan seorang ibu 

perokok aktif, ternyata beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu 

rumah tangga. Dimana beliau mengerjakan pekerjaan rumah, seperti: mulai 

dari mencuci pakaian, menyetrika, menyapu, memasak, mengepel, serta 

merawat mendidik anak ke pergaulan yang benar sehingga tidak salah 

pergaulan.  

 

III.6 Ibu EN 

III.6.1 Tentang Rokok 

Ibu EN, beliau merupakan sosok seorang ibu perokok aktif. Semua 

berawal sejak kelas 3 SMP, akan tetapi mulai dari SMA beliau mencoba 

untuk lebih mendalami lagi dalam hal mengenal rokok. Awalnya hanya 

niat sekedar mencoba-coba. Hal ini disebabkan adanya faktor dari 

pengaruh teman dan sekolah, yang dimana dulunya beliau sempat 
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merasakan stress dengan pelajaran yang banyak di sekolah. Selain itu, 

adapun faktor lain dari latar belakang keluarga dari ibu EN sendiri yang 

dimana kedua orangtuanya dulunya juga merupakan seorang perokok.  

Setelah ibu EN sudah menikah dengan bapak JF, ternyata 

kebiasaan merokok dahulu terulang kembali. Tanpa peduli beliau telah 

menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi keluarganya. Berkaitan dengan 

kebiasaan merokok yang ada digeluti ibu EN, dapat di jelaskan disini 

bahwa ibu EN mulai merokok untuk pertama kali adalah sewaktu beliau 

masih duduk di bangku SMP yang bermula hanya sekedar dari rasa ingin 

coba-coba dan rasa penasaran, hal ini pun berlanjut hingga ibu Erna duduk 

di bangku SMA, akan tetapi tidak begitu sering, hanya sesekali saja. 

Setelah sekian lamanya sudah tidak merokok dan terakhir sewaktu SMA, 

ternyata rasa ingin merokok itu muncul kembali di saat kedua anak beliau 

sudah mulai mengerti dan bisa membedakan suatu hal yang baik dan yang 

buruk.  

Disaat ibu EN sudah berumah tangga dan beberapa tahun telah 

berlalu, ibu EN mencoba untuk merokok dan itu dilakukan beliau tanpa 

sepengetahuan dari suaminya. Awalnya suami ibu EN tidak begitu 

mengetahui bahwa selama ini dibelakang sang suami ternyata ibu EN 

melakukan aktivitas merokok. Akan tetapi lambat laun seiring berjalannya 

waktu, akhirnya pun kebiasaan ibu EN tersebut diketahui oleh suaminya. 

Dimana hal tersebut berawal dari ditemukannya sebuah korek oleh 
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suaminya sendiri yaitu bapak JF di dalam kantong jaket ibu EN. 

Sepengakuan dari ibu EN sendiri yang diceritakannya, sebagai berikut:  

”Jujur ya mbak, namanya juga manusia pasti punya rasa 
keinginan. Yah, walopun ibu ini sudah berumah tangga. 
Saya masih ada rasa ingin mencoba merokok lagi, maklum 
mbak terakhir sewaktu ibu masih SMA, biasalah stres sma 
pelajaran sekolah. Jadi coba-coba ngrokok’e. Pas saya 
sudah berumah tangga ini, saya coba rokok’an lagi mbak.. 
anak-anak saya udah pada ngerti ntuh, lha wis podo gede 
kabeh mbak.. cuma ya gitu respon mreka lucu mbak bilang 
gini ”(loh alah.. mama ngrokok ta..  keren koen, 
sangar..)”. Kalo suamiku sih ga tau mbak, lah orang saya 
rokok’an sembunyi2 mbak. Tpi suamiku tau juga e mbak 
akhire.. taunya itu dari korek yang ditemukan suami saya 
dalam jaket saya. Langsung, aku ditanyai macem-macem.. 
saya juga jadi takut mbak.. yoh, semenjak itu saya nggak 
merokok lagi mbak... lha wis ketahuan..” 

Semenjak kejadian itu ibu EN tidak berani untuk mencoba 

merokok lagi. Dikarenakan beliau takut ketahuan suami sediri, dan hal itu 

secara pribadi menurut ibu EN telah membuat dirinya merasa malu pada 

diri sendiri dan suaminya. Oleh karena itu, ibu EN mencoba untuk 

meghilangkan rasa ingin mencoba kembali nikmatnya rokok.  

Sehubungan dengan pekerjaan bapak JF yang bekerja di bidang 

jurnalistik, ternyata telah membuat ibu EN merasa jenuh dan merasa 

kesepian.  Dalam hal ini, ibu EN bukan merasa jenuh dengan suaminya 

bapak JF, melainkan dengan pekerjaan suaminya yang dimana akhir-akhir 

beberapa bulan ini mengharuskan bapak JF untuk selalu keluar kota dan itu 

membuat ibu EN selalu merasa kesepian dan jenuh disaat ditinggal 

suaminya pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, sekalipun ibu EN di 

rumah bersama dua orang anaknya dan pembantunya. Semenjak itulah, ibu 
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EN terinspirasi atau tergoda untuk mencoba merokok kembali dan bagi ibu 

EN sendiri ini merupakan kesempatan untuk menikmati rokok kembali 

dengan posisi suami di luar kota.  

Selama suami di luar kota, disitulah kesempatan ibu EN untuk 

mencoba merasakan kembali nikmatnya sebatang rokok. Dimana sang 

suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota bersama pekerjaan 

dibandingkan di rumah bersama keluarga. Di saat suami berada di luar 

kota, ibu EN terlihat begitu menikmati rasanya rokok. Hal ini terbukti dari 

sedikit banyaknya rokok yang beliau hisap dalam sehari, dimana disaat 

beliau di tinggal pergi oleh suami, disaat beliau mulai merasa jenuh dengan 

kesendiriannya, dan disaat beliau merindukan serta memikirkan suaminya. 

Hal ini diperjelas kembali oleh ibu EN sendiri: 

”Gimana ya mbak... intinya itu saya merasa jenuh dan 
bosan. Apalagi suami saya belakangan ini sering keluar 
kota, pulangnya ga menenetu lagi mbak.. di luar kota sana 
bisa 2 minggu ga pulang2, bisa sehari langsung pulang, 
tapi besoknya berangkat lagi ke luar kota.  Wis..wis..wis.. 
aku stres mbak.. makanya saya merokok saja, sebagai 
teman penghilang rasa kesepian dan stres.  Wis, pokoknya 
slama suami saya keluar kota berhari-hari, berminggu-
minggu, rokok saya pun banter mbak... bisa 1 hari 1 pak, 
ya biasanya sehari paling banyak sekitar 7-10 batang.. lah 
wong kesepian, merana ditinggal suami.” 
 
Mengenai rokok, ibu EN sudah terbiasa meghisap rokok LA 

terkadang juga rokok Sampoerna Mild, sedangkan untuk membeli rokok, 

ibu EN menggunakan penghasilannya sendiri dari hasil kerja sampingan 

beliau, akan tetapi terkadang apabila beliau merasa terdesak, beliau pasti 
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memotong dari uang belanja yang dijatah oleh suaminya sendiri yaitu 

bapak JF dan yang pasti tanpa sepengetahuan sang suami.  

III.6.2 Dampak Rokok bagi Kesehatan 

Selama beliau mengenal rokok dan telah menikmatinya mulai 

masa muda hingga masa tua. Beliau sempat mengatakan bahwa secara 

pribadi dan menurut pendapatnya, yang namanya sebatang rokok itu hanya 

sampingan saja untuk selingan, disamping itu rokok sedikit banyaknya 

memiliki keuntungan dan keuntungan itu bisa bervariasi, semuanya 

tergantung pada si pengkonsumsi. Untuk saat-saat ini, ibu EN mengakui 

bahwa rokok bisa sebagai obat penghilang stres, obat penghibur diri disaat 

banyak pikiran, obat pengusir rasa kesepian, terlebih lagi rokok bisa 

menjadi teman yang paling setia menemani hari-harinya yang sepi akibat 

ditinggal sang suami bekerja di luar kota serta terlalu sibuk dengn dunia 

pekerjaannya. Sekalipun ibu EN mengetahui bahwa rokok sangat 

berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi kesehatan tubuh seorang wanita.  

III.6.3 Respon/Reaksi dari Keluargadan Lingkungan sekitar 

Hal lain mengenai respon ataupun tanggapan dari keluarga ibu EN 

sendiri dapat dilihat bahwa dari pihak sang suami yang bernama bapak JF 

merasa isterinya tersebut telah membohongi dirinya, karena ibu EN 

melakukan kebiasaan merokoknya dengan cara bersembunyi-sembunyi 

atau dilakukan dibelakang tanpa sepengetahuan sang suami. Berbeda 

dengan lingkungan sekitar seperti: para tetangga, keluarga jauh, sanak 

saudara, yang dimana pada umumnya mereka tidak mengetahui bahwa ibu 
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EN merupakan seorang ibu perokok aktif. Hal ini bisa diketahui dari 

pengakuan ibu EN sendri seperti hal di bawah ini: 

” Waduuh... kalau untuk yang lainnya ya mbak, saya rasa 
mereka tidak ada yang tahu. Keluarga saya sendiri atau 
saudara-saudara saya, mereka juga ga ada yang tahu 
kalau saya merokok di saat saya sudah menjadi ibu rumah 
tangga seperti ini. Paling-paling yang tahu itu loh mbak 
cuma suami dan anak-anak saya, pembantu tahu juga sih 
mbak... Bedanya itu, dulu kan suami saya tahu.. tapi kalau 
untuk sekarang ini sih ga tau. Kan bapak sering ke luar 
kota, ya nakal juga sih saya sembunyi-sembunyi lagi untuk 
yang ke 2x nya. Jadi intine itu mbak, untuk yang lainnya 
saya merokok secara sembunyi-sembunyi diri... begitu loh 
mbak’ nya...” 
 
Adapun hal yang berbeda dan unik yang masih berkaitan dengan 

hal yang ada di atas. Dimana kedua puteranya yang bernama JO dan JT 

tersebut bersikap seolah-olah memberi kesempatan atau memperbolehkan 

ibu EN untuk melakukan aktivitas merokok. Disisi lain, dari segi 

pandangan ibu EN sendiri beliau sempat memberitahukan bahwa ke dua 

puteranya yang bernama JO dan JT bukan tipe seorang anak yang mau 

mencoba hal rokok. Akan tetapi pada kenyataannya, ternyata kedua putera 

dari ibu EN dan bapak JF ini melakukan hal yang sama seperti apa yang 

dilakukan oleh ibunya, yaitu merokok dengan cara bersembunyi-sembunyi 

di balik ke dua orangtua mereka yaitu ibu EN dan bapak JF.  

Hal ini di atas dipertegas oleh salah satu anak mereka yang 

bernama JT, yang dimana beliau merupakan anak kedua dari pasangan 

bapak JF dengan ibu EN: 

” Begini mbak, jujur ajah nih ya mbak.... saya sama  mas 
itu risih melihat ibu merokok. Masak ibu ku mrokok rek.. 
perempuan lagi.. hal ini sempat terlintas dipikiran kami 
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sewaktu melihat ibu merokok pertama kali. Hanya saja, 
saya secara pribadi ya mbak itu tergantung pribadi 
masing-masing. Kan setiap manusia punya hak toh mbak.. 
jadi setelah saya pikir-pikir, itu hak ibu lah untuk merokok 
atau tidak.. tapi yo ngono mbak, gara-gara ibu merokok.. 
aku sama mas memberanikan diri juga untuk merokok. 
Tapi tanpa sepengetahuan ibu mbak... Aku loh mbak wani 
ngrokok ya gara-gara liat mas Jojo ngrokok pisan... Simple 
ae lah mbak, mas ngrokok paling-paling ngliat ibu, nah 
efek’nya ke aku mbak... ngrokok juga jadinya gara-gara 
ngliat mas merokok... critanya mbulet ajah mbak...”  
 

III.6.4 Peran dan Sosialisasi Ibu 

Kemudian tentang sosialisasi, dalam hal ini untuk keluarga ibu EN 

sendiri ada sedikit perbedaan dengan keluarga-keluarga sebelumnya. 

Dimana, di dalam keluarga ibu EN mengenai sosialisasi yang berkaitan 

dengan hal rokok maupun tentang bahaya, dampak dari rokok ternyata 

tidak pernah di sosialisasi kan ke pada kedua anaknya yang bernama JO 

dan JT. Begitu juga dengan bapak JF yang merupakan sebagai sosok 

kepala rumah tangga, beliau sama halnya dengan ibu EN, dimana beliau 

juga merasa tidak pernah mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

rokok ke pada JO dan JT. Hal ini di karenakan, adanya pemikiran dari 

kedua orangtua terlebih lagi ibu EN sebagai ibu perokok aktif yang 

menganggap tidak perlu mensosialisasikan tentang bahaya rokok ke pada 

anak-anaknya dengan alasan bahwa kedua puteranya sudah cukup usia 

untuk mengerti mana yang baik dan buruk. Berikut pernyataan ibu EN 

sendiri mengenai masalah di atas:  

” Aduuuuh mbak, sosialisasi?? Buat apa? Anak’ku loh 
sudah pada besar semua mbak... paling-paling mereka ya 
sudah tahu dari membaca buku-buku, di televisi kan juga 
ada tuh mbak... jadi, saya rasa buat apa capek-capek untuk 
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sosialisasi tentang bahaya rokok yang ini lah, yang itulah..  
toh, saya juga merokok mbak... lagian, kalo anak saya 
merokok ya ga masalah.. kan kembali ke pada hak masing-
masing... jadi, saya merokok ya itu hak saya... anak saya 
merokok, yah hak mereka. Saya percaya mbak sama anak 
sendiri... yah, moga saja tidak salah pergaulan... opo 
maneh zaman saiki, mbak kan tahu sendiri kalau anak 
zaman sekarang menuntut kebebasan. Sing penting cuma 2 
hal mbak teko ibu, ojok coba-coba narkoba sama 
menghamili anaknya orang... (sambil tertawa terpingkal-
pingkal..).” 
 
Untuk informan yang satu ini ada sedikit perbedaan, yang dimana 

dalam urusan pekerjaan ibu rumah tangga, ibu EN tidak begitu ikut 

campur. Hal ini di karenakan adanya suatu kebiasaan yang dimana semua 

urusan pekerjaan rumah tangga di serahkan ke pada pembntu, sehigga yang 

berperan sebagai atau selayaknya seorang ibu adalah mbak JU’ yang 

merupakan pembantu di rumah tangga, sedangkan ibu EN sendiri 

disibukkan dengan kerja sampingan beliau yang meyebabkan beliau 

seakan-akan tidak begitu memperdulikan rumah tangga. Sehingga 

mengakibatkan adanya kebebasan pada anak-anak.  

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan, bahwa kebebasan yang 

ada di dalam keluarga ibu EN sendiri berawal dari lepasnya tanggung 

jawab ibu EN sebagai ibu rumah tangga, bagaimana tidak selama ini yang 

mengurus keperluan rumah tangga bukanlah diri ibu EN sendiri melainkan 

seorang pembantu. Semntara ibu EN sendiri sibuk dengan bisnis yang 

digelutinya sekarang. Demikian pula dengan tanggung jawab dalam 

mendidik kedua puteranya, yang dimana ibu EN memberikan kebebasan 

penuh ke pada anak-anaknya, termasuk dalam hal merokok. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Pada kisaran paruh abad ke-19, merokok sudah bukan hanya 

digemari oleh kaum pria saja melainkan kaum wanita pun juga jadi ikut-

ikutan merokok. Kebiasan merokok di masyarakat kita sudah menjadi 

kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para 

perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa 

kita jumpai disekitar kita sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan 

biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari 

mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai 

kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai umatnya, 

mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Lihat lah orang-orang yang 

ada disekitar kita, keluarga dan teman-teman kita, tetangga dan relasi kita, 

banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya kita dengan 

dunia rokok.  

Disini merokok bagi kaum wanita hanyalah bentuk atau simbol 

perlawanan kepada kaum pria. Wanita yang pertama kali melakukan aksi 

perlawanan melalui rokok tersebut adalah George Sand dan Lola Montez, 

salah seorang tokoh gerakan emansipasi wanita di Jerman pada waktu itu. 

Ia beserta teman-temannya menginginkan adanya persamaan antara laki-

laki dan perempuan dalam merokok (Yunus, 2009).  
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Dari tahun ke tahun perkembangan rokok kian menemukan ruang 

di tengah-tengah masyarakat internasional, tidak terkecuali di Indonesia. 

Keberadaan rokok di Indonesia mendapat sambutan ”meriah” dari 

kalangan masyarakat, dari berbagai kalangan. Rokok tumbuh subur bak 

jamur di tanah air, seiring dengan semakin banyaknya jumlah industri yang 

memproduksi rokok. Pelan tapi pasti, produksi rokok di Indonesia kian hari 

tampaknya kian maju, hingga pada akhirnya memiliki posisi yang sederajat 

dengan industri-industri besar lainnya. Wanita adalah sosok yang amat 

sering dijadikan sorotan dalam setiap sudut kehidupan. Mulai dari 

dandanannya, pakaiannya, tingkah laku, sampai ke gerak tubuhnya. Secara 

fisik dan mental tak dapat dipungkiri, wanita dan pria memang sangat 

berbeda. Hal itu juga yang menyebabkan tugas, hak dan kewajiban kedua 

makhluk Allah ini berbeda. Setiap yang diciptakan Allah selalu memiliki 

keistimewaan sendiri. Pria yang memiliki fisik jauh lebih kuat dari wanita, 

dapat menjadi pelindung, yang menjaga kehormatan seorang wanita, selain 

itu dapat juga mencari nafkah untuk keluarganya, serta berperang untuk 

menegakkan panji-panji agama Allah. Sedangkan untuk wanita sendiri, 

dengan kelembutan hati yang Allah karuniakan pada setiap wanita,dapat 

memacu semangat suaminya, anak lelakinya, atau ayahnya yang sedang 

bertempur. Selain itu, wanita pula yang menjaga rumah tangga dan 

kehormatan suaminya.  

Berdasarkan realita yang ada, ternyata wanita zaman sekarang 

seiring dengan keadaan yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa sudah 
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banyak wanita yang meminta kebebasan meninggalkan rumah tangganya 

untuk mencari ketenaran di luar rumah. Berkali-kali lipat itu pula, semakin 

tercipta generasi-generasi yang kurang kasih sayang dan kelembutan 

seorang ibu. Akibatnya narkoba merajalela, tawuran disana-sini, pergaulan 

bebas, tindak kriminal di kalangan remaja seakan telah menjadi menu kita 

sehari-hari.  Di sisi lain perlu diketahui juga, bahwa ketika wanita merasa 

sukses menjadi wanita karir, maka tidak menutup kemungkinan besar 

kecilnya bisa berakibat pada keadaan rumah tangga. Dimana rumah tangga 

bisa menjadi berantakan, anak lelakinya terbaring lemah di rumah sakit 

karena tawuran, sedang anak perempuannya menjadi korban pergaulan 

bebas. Itulah wujud lemahnya seorang wanita dalam menolak nafsu dunia. 

Hal lain bisa dilihat juga dari hal kebiasaan, dimana kebiasaan yang 

dilakukan oleh seorang pria bisa juga dilakukan oleh seorang wanita, 

misalnya saja kebiasaan dalam hal merokok.  

Dalam hal ini, ternyata rokok sudah tidak digemari oleh kaum pria 

saja, melainkan kaum wanita juga baik remaja putri, wanita karir, hingga 

sampai pada ibu yang bekerja di sektor publik maupun sektor domestik. 

Ibu merupakan sebuah peran sosial yang sangat kita kenal dan sangat dekat 

dengan kita. Ibu adalah seseorang wanita yang penuh dengan cinta dan 

kasih sayang yang berlimpah kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, 

atau bahkan ia melimpahkan kasih sayang ke kerabat lain. Seorang ibu 

biasanya sangat sabar, pemaaf, berusaha mengerti anak-anaknnya, tidak 

pernah memberikan kasih sayangnya dengan syarat, dan sangat perhatian 
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terhadap keluarganya. Sehari-harinya ibu menyiapkan segala keperluan 

anak-anak dan suaminya, ibu biasanya mengatur seluruh urusan rumah 

tangga, ibu yang memasak sehari-hari untuk anak dan suaminya, dan ibu 

biasanya yang merapikan rumah. Selain itu ibu membimbing anaknya 

dalam segala hal, misalnya ibu membimbing anaknya ketika sedang belajar 

atau mengerjakan tugas, ibu juga membimbing anaknya ketika menghadapi 

suatu permasalahan.  

Kadang kala ibu suka bertindak tegas atau bahkan marah ketika 

anak-anaknya melakukan kesalahan. Semua tindakan yang ibu lakukan 

merupakan suatu usaha untuk membuat keluarganya nyaman, membentuk 

anaknya menjadi sebuah individu yang sehat baik jasmani dan rohani, dan 

membimbing anak-anaknya agar menjadi orang yang berhasil. Dalam hal 

ini berkaitan dengan sosialisasi, perlu diketahui bahwa keluarga merupakan 

tempat sosialisasi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak 

untuk mengenal hal yang baik, yang dimana yang seharusnya dilakukan 

dan hal yang tidak baik, yang dimana yang seharusnya tidak patut untuk 

dilakukan. Orangtua dalam hal ini, sangat berperan penting terutama sosok 

seorang ibu. Dimana bahwa sosok seorang ibu lah yang merupakan agen 

sosialisasi yang utama atau yang bersifat primer bagi tumbuh kembang 

anak, karena kita tahu bahwa peran seorang ibu sungguh terlihat begitu 

mulia dan tidak mudah serta butuh segala pengorbanan untuk melakukan 

yang terbaik buat keluarganya sendiri, terlebih lagi suami beserta beberapa 

orang anak.  
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Salah satu sebagai contoh, misalnya saja dalam hal konsumsi 

rokok. Rokok saat ini, bukanlah suatu hal yang asing lagi dipendengaran 

manusia, karena rokok sendiri telah dikonsumsi mulai dari anak kecil 

hingga orang dewasa baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Akan 

tetapi, sungguh sangat disayangkan apabila para penerus generasi bangsa 

seperti anak-anak maupun remaja yang beranjak dewasa menjadikan 

dirinya sia-sia dengan hal-hal yang berkaitan rokok. Disinilah peran atau 

tanggung jawab orangtua, khususnya terlebih lagi sosok seorang ibu begitu 

penting dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di 

dalam keluarga.  

IV.1 Faktor Internal dan Eksternal Ibu Perokok 

Penyebab atau faktor awal merokok pada informan ibu-ibu di 

penelitian kali ini berbeda-beda. Dimana faktor tersebut ialah faktor 

internal dan faktor eksternal, dan dalam penelitian kali ini faktor 

eksternalah yang banyak berpengaruh sehingga ibu-ibu tersebut merokok. 

Faktor Internal (dalam) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari pihak 

keluarga (misal : orang tua kandung, ibu mertua) dan juga timbul dari rasa 

diri sendiri (misal : bosan, jenuh, dan kesepian). Sementara untuk faktor 

eksternal (luar) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari lingkungan 

pergaulan (misal : teman, arisan, dan pekerjaan) dan lingungan sekitar 

(misal : tetangga dan tempat tinggal). 

Penyebab Ibu IS merokok dipengaruhi oleh ke dua faktor di atas, 

yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, beliau 
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dapatkan dari keluarga yakni sang ibu sendiri yang juga adalah seorang 

perokok dan juga ibu mertuanya. Kemudian untuk faktor eksternalnya, Ibu 

IS dapatkan akibat pergaulan dari teman-teman sewaktu Ibu IS sekolah. 

Penyebab Ibu LS merokok lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, yaitu sewaktu SMA beliau mengikuti teman-temannya yang 

merokok. Dan sewaktu berumah tangga, mengikuti teman-teman arisan. 

Penyebab ibu RN merokok hanya berasal dari faktor ekternal saja, yakni 

faktor dari pergaulan dengan teman-teman sewaktu masih lajang. Penyebab 

Ibu RY merokok pada umumnya berasal dari faktor eksternal, yakni faktor 

dari segi pekerjaan yang dulunya bekerja sebagai wanita panggilan (bekerja 

di dunia malam), faktor dari lingkungan sekitar yang dimana sesama 

tetangga sama-sama merokoknya, dan faktor dari tempat tinggal ibu RY 

sendiri.  

Yang terakhir ibu EN, dimana beliau merokok diakibatkan adanya 

faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

disini adalah faktor dari keluarga yang dimana orang tua dari ibu EN 

sendiri juga merupakan seorang perokok, dan akibat ditinggal kerja oleh 

suami ke luar kota yang membuat ibu EN menjadi merasa kesepian. 

Sedangkan untuk faktor ekternalnya adalah adanya pengaruh dari teman-

teman.  
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IV.2 Teori Dramaturgi 

Fenomena yang tercipta dalam kesadaran merokok dikalangan 

wanita dan ibu-ibu yang notabene mereka ialah orang tua bagi anak-

anaknya, panutan bagi anak-anaknya, pendidik bagi anak-anaknya dan 

pengasuh bagi anak-anaknya memberikan sebuah sosialisasi larangan 

merokok yang bertolak belakang dengan penampilan dan gaya yang 

berbeda dengan kepribadianya sebagai seorang perokok dengan harapan 

anak-anaknya tidak jatuh kedalam kubangan yang sama dengan ibunya, 

sehingga para wanita dan ibu-ibu ini memerankan dua karakter yang 

berbeda, disatu sisi ia berperan sebagai layaknya orang tua bagi anak-

anaknya yang selalu mengajarkan dan mengamalkan kebaikan dalam arti 

memberikan dan menanamkan nilai moral kepada anak-anaknya tetapi di 

sisi lain dibalik layar keibuannya ia berperan sebagai mana dirinya sendiri 

sebagai cigarettes user. 

Dalam hal ini dapat dijelaskan dalam ruang teoritik dramaturgi 

yang dikemukan oleh Erving Goffman, dimana Goffman menjelaskan 

fenomena tersebut diibaratkan dengan panggung yang ada dalam sebuah 

terater yang terbagi dalam dua sisi yaitu panggung depan (front 

region/stage) dan panggung belakang (back stage), dengan penjabaran 

dimana panggung depan merupakan sebuah sandiwara yang di skenario 

dengan sadar untuk menampilkan sebuah ilustrasi, tontonan dengan 

karakter yang sangat bagus serta mimik yang begitu indah dan meyakinkan 

sehingga mampu menghasilkan sebuah tayangan yang begitu menarik bagi 
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pemirsa dan sekaligus mampu untuk menghegemoni para penontonya 

untuk mengikuti arus peran yang telah dimainkan dan menarik untuk 

disimak sehingga memberikan efek keikutsertaan kepada pemirsa atau 

kepada orang yang diberikan ilustrasi tersebut, tetapi dibalik layar ternyata 

pelaku memiliki gaya dan penampilan yang berbeda alias kembali kepada 

jati dirinya yang sering kali bertolak belakang dengan peran yang sedang ia 

mainkan dalam skenario yang telah dibuatnya.  

Didalam dua definisi tersebut terdapat pula setting dan personal 

front yang selanjutnya dapat menjadi penampilan (appearence) dan gaya 

(manner). Hal ini digambarkan bilamana dokter dipakai sebagai contoh 

rutin sehari-hari terjadi dalam suatu setting berupa kantor dengan 

perlengkapan yang sepatutnya. Penampilan dibatasi sebagai (Goffman, 

1959:24) ”stimuli yang berfungsi memberitahu kita status sosial para si 

pelaku”. Jas putih serta stetoskop yang tergantung dileher dapat berfungsi 

sebagai stimuli yang membedakan sang dokter dengan pegawai lainnya. 

Sedangkan gaya menunjuk pada ”stimuli yang berfungsi mengingatkan kita 

akan peranan interaksi (interaction role) yang diharapkan pelaku harus 

dimainkan pada situasi mendatang” (Goffman, 1959:24). Sebagai misal 

dari seorang dokter kita mengharapkan sikap percaya diri, tidak emosional 

dan tenang ketika berhubungan dengan pasien, serta menolong menjaga 

iklim hubungan baik antara dokter dan pasien. 

Goffman menyatakan bahwa selama kegiatan rutin seseorang akan 

mengetengahkan sosok dirinya yang ideal (sebagaimana yang dituntut 
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dalam faktor sosialnya): ”seorang pelaku cenderung menyembunyikan atau 

menyampingkan kegiatan, fakta-fakta dan motif-motif yang tidak sesuai 

dengan dirinya dan produk-produknya yang ideal”. Walaupun individu 

memiliki berbagai rutinitas, akan tetapi dia cenderung seolah-olah rutinitas 

yang ada ”sekarang” inilah yang terpenting. Dengan demikian seorang 

dokter mungkin adalah seorang ibu dan istri yang baik, petenis yang 

unggul dan seorang penyair yang amatir, akan tetapi ketika sedang tugas, 

kegiatan rutinya sebagai dokter mengatasi semua peranan yang lain. 

Bagian lain dari sosok diri yang diidealisir itu melahirkan kecenderungan 

para pelaku untuk ”memperkuat kesan bahwa pertunjukan dari rutin yang 

sekarang ini serta hubungannya dengan penonton mereka itu memiliki 

sesuatu yang istimewa dan unik” (Goffman 1959 : 48). 

Disamping ”panggung depan”, yang merupakan tempat melakukan 

pertunjukan tersebut, terdapat juga daerah belakang layar. Identifikasi 

daerah belakang ini tergantung juga pada penonton yang bersangkutan. 

Pada saat istirahat, kantor pribadi seorang dokter bisa adalah merupakan 

sebuah ruangan dimana dia bisa melepaskan jas putihnya, duduk santai dan 

bercanda dengan juru rawatnya. Sekalipun juru rawatnya dapat 

menyaksikan sang dokter didalam keadaan yang demikian di panggung 

belakangnya, tidaklah demikian halnya dengan para pasien. Beberapa 

menit kemudian kantor ini akan berubah menjadi tempat konsultasi oleh 

karenanya menjadi panggung depan. 
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Landasan teoritik yang mampu untuk membahas dan menelaah 

fenomena yang terjadi pada folkways dari wanita karir dan ibu-ibu rumah 

tangga yang merokok. Disini mereka masing-masing memiliki setting 

ganda akan pola hidupnya yang telah menjadi penghisap tembakau 

bertahun-tahun, yang mana mereka juga menjadi manajemen dalam rumah 

tangga dan juga menjadi wanita karir yang sekaligus menjadi orang tua 

bagi anak-anaknya. Mereka disini masih menjadi penghisap tembakau aktif 

tetapi mereka melakukan sosialisasi akan efek buruk dari rokok serta 

melarang anak-anaknya untuk merokok tetapi itu semua hanya nampak 

ketika mereka sedang berhadapan dengan anak-anak ataupun suaminya dan 

ditempat kerja mereka bila mereka adalah wanita karir, sedangkan dibalik 

itu mereka tetap menjadi penghisap tembakau seperti biasa. Wanita dan 

ibu-ibu rumah tangga ini telah menjadi bagian dari teori dramaturgi yang 

telah dikemukakan oleh Erving Goffman dengan setting panggung depan 

dan panggung belakang. Bila di uraikan menurut realitas yang ada wanita 

karier dan ibu-ibu rumah tangga memiliki pola dramaturgi yang berbeda, 

wanita karir disini harus berperan dengan dua skenario yaitu di tempat 

kerja dan juga di rumah, sedangkan ibu rumah tangga harus berperan 

dengan satu skenario di lokasi lingkungan rumah. 

Wanita karir harus berperan layaknya seorang pegawai yang 

mengenakan pakaian kantor dan berpenampilan anggun dalam bekerja 

tanpa ada ciri khas dari kebiasaannya untuk merokok karena ia telah 

terpaku dengan aturan dalam dunia kerja dan karakter dari profesinya, 
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sehingga ia harus memainkan peran itu dengan bagus yang memukau 

dikalangan tempat ia bekerja, entah itu dengan klien, teman sekerja 

ataupun dengan atasannya. Setting awal di depan tampil begitu formal 

kemudian ketika ia istirahat ataupun pulang kerja, ia kembali seperti 

dirinya yang santai dan menjadi penghisap tembakau karena itu sudah 

diluar jam kerja dan telah selesai menjalan tugasnya, tidak sampai disitu 

tapi ia juga harus berperan kembali dengan skenario yang baru sebagai ibu 

rumah tangga yang bertugas untuk mengurus anak-anaknya dan 

mendampingi suaminya.  

Disini ia melepas kebiasaanya sebagai penghisap tembakau oleh 

karena larangan dari sang suami akan kebiasaan buruk merokok dan juga ia 

berperan dalam memberikan sosialisasi akan bahaya dan larangan merokok 

kepada anak-anaknya, sebab ia telah mendapat amanat dari sang suami 

untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya akan buruknya akibat 

dari rokok, maka dari itu ia harus berpenampilan layaknya ibu-ibu rumah 

tangga pada umumnya tanpa kebiasaan merokok dan selalu memberikan 

perhatian yang lebih kepada anak-anaknya.  

Ia pun tidak merokok dihadapan anak-anaknya, bahkan ia juga 

harus menunjukkan sikap keibuannya serta memberikan sosialisasi akan 

larangan merokok dan bahaya rokok bagi kesehatan dan disaat itu pula 

anak-anaknya serta suaminya pun terkesima akan penampilan darinya serta 

terpengaruh akan setiap wejangan yang diberikan kepada mereka, dari sini 

ia berhasil memainkan perannya sebagai ibu rumah tangga tetapi disisi lain 
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sang suami tidak terbawa arus dengan mudahnya karena dibalik itu sang 

suami telah mengetahui akan kebiasaan merokok sang istri belum bisa 

berhenti total, tetapi ketika sang istri bisa membawa dirinya dimana ia 

harus menaruh situasi, maka sang suami membiarkan akan hal itu. Jadi 

diluar jam kerja dan diluar perannya sebagai ibu rumah tangga dan hanya 

sebagai dirinya sendiri, maka ia mulai melakukan kebiasaannya menjadi 

penghisap tembakau.  

Pernyataan di atas sesuai dengan peran ibu LS, yang dimana ia 

merupakan sosok seorang ibu yang memiliki karier atau profesi di 

lingkungan sekolah dan mengambil bagian Tata Usaha. Disini beliau 

adalah seorang ibu perokok aktif, yang dimana saat berada di lingkungan 

pekerjaan ia tidak berani untuk melakukan aktivitas kebiasaan 

merokoknya. Di karenakan beliau (ibu LS) menyadari bahwa tempat kerja 

bukanlah tempat yang layak untuk menunjukkan hobinya, selain itu bagi 

beliau sendiri seorang wanita karir yang merokok di dalam lingkungan 

pekerjaan adalah merupakan suatu hal yang tidak pantas.  

Akan tetapi dibalik semua itu, pada kenyataannya saat beliau 

tengah berada dalam lingkungan sekitar rumah di luar lingkungan tempat 

pekerjaan beliau begitu dengan santainya melakukan kebiasaan 

merokoknya tersebut tanpa ada merasa takut ataupun merasa sungkan. 

Semua berjalan dengan santai, sekalipun orang lain baik yang di kenal 

maupun yang tidak di kenal melihatnya sedang merokok.  
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Hal serupa juga dialami oleh ibu rumah tangga biasa yang 

memiliki kebiasaan merokok, tetapi ia hanya menjalankan skenarionya di 

satu tempat saja di lingkungan rumahnya saja. Dimana ketika berhadapan 

dengan sang suami dan anak-anaknya, sang ibu tidak merokok dan 

berpenampilan layaknya ibu-ibu yang tidak memiliki kebiasaan merokok, 

karena disini beliau harus menganyomi, mengasuh serta mendidik anak-

anaknya dan memberikan sosialisasi akan bahaya merokok dan larangan 

merokok.  

Hal yang meyebabkan sang ibu tidak merokok dihadapan suami 

adalah di karenakan pada awalnya ada larangan merokok dari pihak sang 

suami, semenjak dan bermula dari larangan merokok itu lah sang ibu 

memutuskan untuk merokok dengan cara bersembunyi-sembunyi, dimana 

saat suami sedang beraktivitas bekerja dan anak-anaknya sedang 

beraktivitas di luar rumah. Disinilah sang ibu menjalankan skenarionya di 

satu tempat, yakni di lingkungan keluarga.  

Masih berkaitan dengan hal yang sebelumnya, maka dapat kita 

lihat bahwa yang merupakan panggung depannya (front stage) adalah 

mereka tetap berlaku selayaknya ibu rumah tangga, dimana mereka masih 

mensosialisasikan larangan merokok, bahaya kesehatan, serta melakukan 

pekerjaan rumah dengan sendirinya, sedangkan panggung belakangnya 

(back stage) adalah sang ibu yang saat melakukan aktivitas merokok 

dengan cara sembunyi-sembunyi tidak di hadapan sang suami yang telah 

melarang istrinya untuk merokok. Akan tetapi, pada kenyataannya dibalik 
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larangan suami tersebut, sang ibu masih tetap berlangsung meneruskan 

kebiasaan merokoknya dibalik ketidaktahuan suami. Dibalik semua ini, 

dapat dikatakan bahwa ibu-ibu rumah tangga berhasil memainkan dua 

peran antara panggung depan dan panggung belakang milik Erving 

Goffman yang terkenal dengan teori dramaturginya. 

IV.3 Sosialisasi Ibu Perokok 

Menjadi hal yang menarik, dimana para informan dalam penelitian 

ini yakni para ibu perokok aktif masih memiliki rasa kepedulian terhadap 

masa depan anak-anaknya dan mengharapkan anak-anaknya untuk tidak 

megikuti kebiasaan buruk dari ibunya, yakni kebiasaan merokok. Oleh 

karena itu, ibu perlu mensosialisasikan sesuatu nilai yang positif bagi buah 

hatinya, agar dikemudian hari mereka tidak mengikuti jejak kebiasaan 

buruk yang melekat dalam diri orang tuanya. Sebagai contoh, ibu yang 

memiliki kebiasaan merokok, dalam hal ini sosialisasi perlu diterapkan 

pada anak-anak, misalnya saja sosialisasi mengenai dampak atau akibat 

dari bahaya rokok bagi kesehatan diri sendiri, serta sosialisasi larangan 

merokok. Dengan adanya macam-macam sosialisasi yang diberikan 

orangtua mengenai rokok agar tidak di konsumsi generasi muda (anak-anak 

atau remaja putra putri), bisa menyebakan sedikit banyaknya membuat 

anak-anak untuk tetap mengingat nasehat orang tua untuk tidak merokok.  

Sosialisasi-sosialisasi tersebut bisa saja berupa nasehat, diskusi-

diskusi atau diberikan pemahaman, pengertian sebaik mungkin mengenai 

bahaya rokok yang memberikan dampak atau akibat bagi kesehatan diri 
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sendiri, hal ini sama halnya dengan sosialisasi demokratis. Selain itu, 

adapun sosilalisasi berupa larangan keras dengan memberikan hukuman 

berat maupun hukuman ringan apabila larangan tersebut di langgar, atau 

memaksa anak supaya tidak melakukan kebiasaan buruk, hal ini sama 

halnya dengan sosialisasi otoriter. Disisi lain, bila perlu ibu perokok tidak 

merokok di hadapan keluarganya baik suami, anak-anak dan lingkungan 

sekitar, dalam arti dengan cara bersembunyi. Serta bisa juga ibu perokok 

memberikan contoh-contoh gambar penyakit yang disebabkan oleh rokok 

secara keseluruhan, dengan adanya melihat gambar tersebut bisa 

memungkinkan si anak akan merasa takut atau tidak berani untuk 

mencobanya.  

Demikianlah upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu untuk 

mencegah anak-anaknya supaya tidak merokok, disamping ibu yang 

sebenarnya memiliki kebiasaan buruk, yakni kebiasaan merokok yang tidak 

dapat di tinggalkan. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu 

untuk memperhatikan anaknya di dalam keseharian, pergaulan serta 

kebiasaanya, maka dapat disimpulkan bahwa peran seorang ibu sangat di 

butuhkan dan begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, 

dikarenakan peran seorang ibu tidak menutup kemungkinan bisa 

mempengaruhi pada anak-anaknya. 

Dalam penelitian tentang ibu merokok kali ini, ditemukan dua pola 

sosialisasi yang dipakai oleh sang ibu dalam mensosialisasikan larangan 

dan bahaya merokok. Pola sosialisasi tersebut ialah pola sosialisasi 
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permisif dan demokratis. Pola sosialisasi permisif hanya dapat ditemui 

dalam keluarga Ibu EN, dalam mensosialisasikan larangan bahaya merokok 

pada anak-anaknya, Ibu EN sama sekali tidak menggunakan unsur 

kekerasan. Ibu EN berdalih bahwa larangan bahaya merokok telah mereka 

(anak-anaknya) ketahui dari membaca buku dan menonton televisi. Dan 

Ibu EN memberikan kebebasan penuh, dalam artian tidak melarang anak-

anaknya untuk merokok, karena menurut Ibu EN, merokok merupakan hak 

atau kemauan dari individu itu sendiri. 

Sementara itu untuk pola sosialisasi demokratis, dapat ditemui di 

dalam keluarga Ibu IS, Ibu LS, Ibu RN, dan Ibu RY. Sama halnya seperti 

pola sosialisasi permisif, dalam mensosialisasikan larangan bahaya 

merokok, pola sosialisasi demokratis juga jauh dari menggunakan unsur 

kekerasan. Tetapi bedanya dengan pola sosialisasi permisif, pola sosialisasi 

demokratis tidak begitu gampangnya memberikan kebebasan penuh. 

Dalam mensosialisasikan larangan bahaya merokok, para Ibu melakukan 

diskusi, memberikan peringatan serta memberikan nasehat. 

Ibu IS dalam mensosialisasikan larangan bahaya merokok dengan 

cara memberikan pengertian sedalam-dalamnya, arahan, penjelasan dengan 

sebaik mungkin. Sementara Ibu LS dalam mensosialisasikan larangan 

bahaya merokok dengan cara memberikan peringatan bahwa selama anak-

anaknya masih menempuh pendidikan atau ikut dengan orang tua, anak-

anaknya dilarang untuk merokok. Sementara Ibu RN dan Ibu RY dalam 

mensosialisasikan larangan bahaya merokok dengan cara memberi kata-
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kata yang merujuk pada nasehat bahwa perempuan yang merokok itu, 

dinilai dan dilihat tidak baik oleh orang lain. Serta diberi penekanan, bahwa 

anak jangan sampai meniru perilaku sang ibu yaitu merokok. 

Dalam hal sosialisasi pada dasarnya, aktivitas merokok adalah 

perilaku yang dipelajari. Hal itu berarti ada pihak-pihak yang berpengaruh 

besar dalam proses sosialisasi. Konsep sosialisasi merupakan suatu proses 

transmisi nilai/sistem belief/sikap ataupun perilaku-perilaku dari generasi 

sebelumnya kepada generasi berikutnya. Dalam kaitannya dengan perilaku 

merokok, pada dasarnya hampir tidak ada orang tua yang menginginkan 

anaknya untuk jadi perokok bahkan bahkan masyarakat tidak menuntut 

anggota masyarakat untuk menjadi perokok (Risanti, 2008:12). Perilaku 

merokok tidak semata-mata merupakan proses imitasi dan penguatan 

positif dari keluarga maupun lingkungan teman sebaya tetapi juga adanya 

pertimbangan-pertimbangan atas konsekuensi perilaku merokok. Dalam 

kaitan hal ini, jika orang tua atau saudaranya merokok dinilai sebagai agen 

imitasi yang baik, jika keluarga ada yang merokok, maka anak cenderung 

juga merokok.  

Anak yang cenderung merokok di akibatkan meniru perilaku sang 

ibu yang juga merupakan seorang perokok aktif. Dalam penelitian kali ini, 

anak-anak yang cenderung mengikuti perilaku merokok dari sang ibu, 

dapat ditemui dalam keluarga Ibu IS, Ibu LS, dan Ibu EN. Di keluarga Ibu 

IS, anak kedua (perempuan) dan ke tiga (laki-laki) merokok, akan tetapi 

mereka tidak merokok di hadapan Ibu IS, meskipun Ibu IS mengetahui 
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bahwa anak-anaknya merokok. Sementara dalam keluarga Ibu LS dan Ibu 

EN, kedua anak laki-lakinya merokok. Lain halnya dengan Ibu IS, Ibu LS 

dan Ibu EN sama sekali tidak mengetahui bahwa kedua anak laki-lakinya 

merokok. 

Dalam hal ini, meski ibu-ibu merasa dilematik sebagai ibu perokok 

aktif, ternyata mereka masih memperdulikan, memperhatikan anak-

anaknya terlebih lagi urusan rumah dan keluarga.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V. 1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan apa yang 

melatarbelakangi ibu menjadi perokok aktif, sosialisasi larangan merokok 

yang seperti apa yang akan diterpakan atau yang akan dilakukan oleh orang 

tua (khususnya ibu perokok aktif), serta bagaimana perilaku merokok dari 

seorang ibu perokok aktif dalam lingkungan pekerjaan dan dalam 

lingkungan rumah (keluarga).  

• Penyebab atau faktor awal merokok pada informan ibu-ibu di penelitian 

kali ini berbeda-beda. Dimana faktor tersebut ialah faktor internal dan 

faktor eksternal, dan dalam penelitian kali ini faktor eksternalah yang 

banyak berpengaruh sehingga ibu-ibu tersebut merokok. Faktor Internal 

(dalam) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari pihak keluarga (misal 

: orang tua kandung, ibu mertua) dan juga timbul dari rasa diri sendiri 

(misal : bosan, jenuh, dan kesepian). Sementara untuk faktor eksternal 

(luar) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari lingkungan pergaulan 

(misal : teman, arisan, dan pekerjaan) dan lingungan sekitar (misal : 

tetangga dan tempat tinggal). 

• Sosialisasi dengan cara apapun dalam hal larangan merokok maupun 

bahaya rokok bagi kesehatan yang diterapkan orang tua bagi anak-

anaknya di dalam lingkungan keluarga, ternyata tidak mengalahkan 
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keteladan orang tua dalam menanamkan nilai dan moral pada anak. Selain 

itu, keteladanan orang tua juga lebih dominan mempengaruhi perilaku 

anak di banding usaha sosialisasi orang tua dengan cara apapun dalam hal 

untuk melarang anak merokok. Dalam hal ini perlu diketahui, pada 

umumnya orang tua masih memberikan sosialisasi dalam hal melarang 

anak untuk merokok. Hanya saja sosialisasi yang diberikan kepada anak-

anaknya berupa nasehat, arahan, pengertian, peringatan, kata-kata, 

penjelasan bahwa rokok dapat mengganggu kesehatan, tidak baik bagi 

kesehatan, secara tidak langsung itu sama halnya melarang anak supaya 

tidak merokok atau tidak meniru kebiasaan buruk dari ibunya. Sosialisasi 

yang telah dijelaskan di atas, sama halnya dengan sosialisasi demokrasi. 

Akan tetapi di balik semua itu, ternyata masih ada orang tua yang 

mengakui bahwa tidak pernah mensosialisasikan larangan merokok 

termasuk hal-hal apapun yang berkaitan dengan rokok kepada anak-

anaknya.  

• Terakhir, melalui teori dramaturgi Erving Goffman mengenai panggung 

depan (front stage) dan panggung belakang (back stage), dapat diambil 

sedikit benang merah yakni adanya pola dramaturgi yang berbeda diantara 

ibu yang bekerja sebagai wanita karir dengan ibu yang hanya bekeja 

sebatas ibu rumah tangga. Dalam hal perilaku merokok, ibu perokok aktif 

yang bekerja sebagai wanita karir lebih cenderung menutupi, menjaga, 

melindungi statusnya ketika merokok khususnya di dalam lingkungan 

pekerjaan. Dalam artian ibu yang bekerja sebagai wanita karir berperilaku 
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berbeda di dua tempat, baik ketika berada di dalam lingkungan pekerjaan 

maupun berada di dalam lingkungan rumah (keluarga). Sebaliknya ibu 

perokok aktif yang hanya bekerja sebatas ibu rumah tangga, berperilaku 

hanya di satu tempat, yaitu hanya dalam lingkungan rumah (keluarga) 

saja. Lain halnya, apabila beliau sudah saatnya berada di lingkungan 

rumah sendiri atau di dalam keluarga. Beliau begitu terlihat santai dan 

bebas dengan kebiasaan merokoknya sekalipun ada orang lain yang 

sedang bertamu datang ke rumahnya. Dimana saat di depan suami sendiri, 

mereka menunjukkan perilaku selayaknya sebagai seorang ibu yang 

terlepas dari kebiasaan merokoknya. Akan tetapi saat sang suami sedang 

berada di luar rumah atau sedang beraktivitas bekerja, sang ibu begitu 

terlihat bebas dan tidak ada beban dalam aktivitas merokok yang 

dilakukannya. Hal ini bisa terjadi karena dilakukan tanpa sepengetahuan 

sang suami atau dengan cara sembunyi-sembunyi. 

 

V.2 Saran 

Di bagian akhir dari laporan ini, peneliti menyertakan beberapa 

saran yang diharapkan mampu membuka mata khalayak pembaca 

mengenai perilaku atau kebiasaan dari seorang ibu perokok aktif. 

• Untuk penelitian selanjutnya, bisa diharapkan lebih mendalami lagi lebih 

spesifiknya pada ibu perokok aktif itu sendiri bagaimana seorang ibu 

perokok memaknai rokok itu sendiri serta bagaimana seorang ibu perokok 

menilai dirinya sendiri sebagai ibu yang aktif dalam aktivitas merokoknya, 
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jadi tidak hanya di bagian sosialisasi larangan merokok saja yang  

bertujuan supaya anak tidak meniru apa yang dilihatnya, salah satunya 

adalah kebiasaan merokok dari ibunya sendiri.  

• Permasalahan tentang ibu perokok aktif adalah permasalahan yang sangat 

sensitif, dikarenakan menyangkut pribadi diri sendiri dan merupakan hal 

yang masih dianggap sensitive sebenarnya untuk dilakukan oleh kaum 

perempuan karena kebiasaan merokok pada hakikatnya merupakan 

kebiasaan dari kaum laki-laki biasanya dan tentu tidaklah mudah bagi 

mereka untuk mau terbuka dan jujur dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Oleh karena itu, hendaknya peneliti pada penelitian selanjutnya melakukan 

pendekatan terlebih dahulu kepada informan agar lebih akrab sehingga 

informan jauh lebih terbuka dan jujur terhadap permasalahan yang ada.  
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DAFTAR INFORMAN 

Keluarga 
 
 

 
     Kategorisasi 

 
Ibu (IS)  

&  
Bapak (AP.H) 

 
Ibu (LS)  

&  
Bapak (HH) 

 
Ibu (RN)  

&  
Bapak (EP) 

 

 
Ibu (RY)  

&  
Bapak (RH) 

 

 
Ibu (EN)  

&  
Bapak (JF) 

 
Usia 

 
• Ibu IS, 53 thn  
• Bapak AP.H , 55 

thn 
 

 
• Ibu LS, 50 thn  
• Bapak HH, 53 thn 

 
• Ibu RN, 48 thn  
• Bapak EP, 55 thn 

 
• Ibu RY, 30 thn  
• Bapak RH, 39 thn 

 
• Ibu EN, 45 thn 
• Bapak JF, 50 thn 

Menikah 1982 
 

1984 1987 1999 1986 

 
Tempat tinggal 

Tandes,  
Surabaya 

Griya Citra Asri, 
Surabaya 

Rungkut Barata, 
Surabaya 

 

Putat Jaya, 
Surabaya 

Gubeng Kertajaya, 
Surabaya 

 
Jumlah anak 

3 Anak 
(2 perempuan,  1 

laki-laki) 
 

3 Anak 
(2 laki-laki, 1 
perempuan) 

 
2 Anak perempuan 

 
3 Anak perempuan 

 
2 anak laki-laki 

Nama & Usia 
si anak 

1. EV, 27 thn  
2. IN, 23 thn  
3. TM, 22 thn 

1. JH, 25 thn   
2. UH, 24 thn  
3. YH, 23 thn 

 

1. TY, 24 thn  
2. NY, 21 thn 

1. VRA, 10 thn  
2. VH, 6 thn  
3. VS, 3 thn 

1. JO, 22 thn  
2. JT, 17 thn  
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Matriks Temuan Data Tentang Ibu Perokok Aktif 
 

Informan 
 

           
Kategorisasi               

Ibu  
(IS) 

Ibu  
(LS) 

Ibu  
(RN) 

Ibu  
(RY) 

Ibu  
(EN) 

 
 
1.  Pekerjaan 

• Dulu bekerja 
di Koperasi 
“KOSIPRAL”  

• Sekarang Ibu 
rumah tangga 

• Dulu Guru  
• Sekarang 

bagian Tata 
Usaha (TU) di 
SMPN 26 Sby 

 
 

Ibu Rumah Tangga 

• Dulu Puril 
“wanita 
panggilan”  

• Sekarang Ibu 
rumah tangga 
 

 
Ibu Rumah tangga 

dan sampingan 
bisnis (MLM-Obat) 

 
 
2. Awal mula 

merokok 
Aktif 

 
 

Mulai dari usia 17 
tahun. Tepatnya 

sejak SMA. 

 
Awalnya, sewaktu 
SMA. Kemudian 

berhenti dan mulai 
mencoba lagi 
disaat  usia 40 

tahun dan sudah 
berumah tangga. 

 

 
 

Mulai tahun 1981, 
di usia 19 tahun. 
Tepatnya baru 

lulus dari SMA. 

 
 

Mulai dari usia 17 
tahun, Tepatnya 

sejak  SMA. 

 
 

Mulai dari usia 15 
tahun. Tepatnya 

sejak SMP kelas 3 
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3. Penyebab / 

faktor awal 
merokok 
hingga 
kecanduan 

 
1. Faktor dari  

lingkungan 
teman-teman.  

2. Faktor dari 
keluarga (ibu 
kandung dan 
ibu mertua 
yang  
perokok). 

 

 
1. Sewaktu SMA, 

karena ikut 
teman  

2. Sewaktu 
berumah 
tangga, karena 
ikut teman se-
arisan 

 
 
 

Faktor dari 
lingkungan 

pergaulan teman-
teman 

 
1. Faktor dari segi 

pekerjaan (dunia 
malam)  

2. Faktor dari 
lingkungan 
sekitar  

3. Faktor dari 
tempat tinggal 

 

 
1. Faktor dari 

lingkungan 
teman & faktor 
dari keluarga 
(Bapak dan 
Ibunya yang 
perokok) 

2. Faktor ditinggal 
suami bekerja 
di Luar kota 
 

 
 

4. Intensitas 
merokok 

 
Biasanya, 1 hari 
bisa menghabiskan 
1 bungkus (12 
batang) 

 
Biasanya, 1 hari 
bisa habis 7 batang. 
Bisa jadi  1 bungkus 

 
Biasanya 1 bungkus 
untuk 2 hari, atau 1 
bungkus untuk 1 
hari apabila stress. 

Dulu bisa 1 hari, 1 
pak.  
Sekarang berkurang 
sedikit demi sedikit 
(1 hari, kira-kira 2-3 
batang) 

Biasanya sehari 1 
pak, terkadang 1 
hari sekitar 7-10 
batang. 

5. Jenis / Merk 
rokok yang 
dikonsumsi 

 
Rokok Sampoerna 

Mild Merah 

 
Rokok Inter 

Rokok Putihan 
(Kansas rasa 
mint/mentol) 

Dulu , rokok 
Sampoerna Mild 
merah/hijau.  
Sekarang, Surya 

Rokok LA, 
terkadang rokok 
Sampoerna Mild 

 
6. Usaha membeli 

rokok 

Berasal dari suami 
yang kebetulan 
kerja di 
pabrik/perusahaan 
rokok Sampoerna 

Berasal dari 
peghasilan sendiri, 
atau pemasukan dari 
yang lain selain dari 
gaji. 

 
 

Berasal dari duit 
sendiri. 

Berasal dari uang 
jatah belanja, tanpa 
sepengetahuan 
suami. 

Berasal dari uang 
jatah belanja, tanpa 
sepengetahuan 
suami. 
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9. Jumlah Anak 
 
 
 
 

2 Perempuan 
1 Laki-laki 

2 Laki-laki 
1 Perempuan 

 

 
2 Perempuan 

 
3 Perempuan 

 
2 Laki-Laki 

10. Kebiasaan 
merokok 
(peluang/waktu) 

 
 
Biasanya sehabis 
makan pasti 
merokok, sebelum 
tidur, dan selagi 
santai. 

 
Biasanya sehabis 
bangun tidur pagi, 
selagi santai & 
istirahat, sehabis 
makan, sehabis 
pulang kerja, 
sewaktu berkumpul 
bersama teman saat 
arisan, & selagi 
banyak pikiran 

 
 
Biasanya selagi 
santai, menyetir 
kendaraan, 
memasak, dan 
selagi banyak 
pikiran atau 
masalah 

 
Biasanya di dalam 
rumah saat 
sendirian nonton 
Televisi, dimana 
suami sudah 
berangkat kerja / 
tidak ada di rumah 
dan anak berangkat 
ke sekolah. 

 
 
Di saat lagi sendiri 
atau di saat suami 
sedang di luar kota 
(bekerja) 

 
7. Keuntungan 

yang dirasa 
selama merokok 

• Pikiran bisa 
tenang & lancar 

• Perasaan kembali  
Enak 

• Membuat pikiran 
tenang  

• Menghilangkan 
rasa pusing 

 

• Membuat pikiran 
stress menjadi 
fres kembali  

• Membuat pikiran 
tenang 

 
Bisa 
menghilangkan rasa 
jenuh atau rasa 
bosan 

• Bisa menghibur 
diri disaat 
kesepian, stres  

• Bisa mengusir 
rasa kesepian 

 
8. Arti rokok bagi 

diri sendiri 

Rokok adalah 
segalanya dan 
sebuah kenikmatan 
tersendiri 

 
Rokok adalah 
sebagai obat 

 
Rokok adalah 
sebagai obat 

 
Rokok adalah 
teman tersetia 

Rokok sebagai 
sampingan atau 
selingan saja 
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11. Pengetahuan 

tentang dampak 
merokok pada 
kesehatan 

Mengetahui, 
bahwa rokok bisa 
menyebabkan 
kesehatan 
terganggu. Akan 
tetapi, bagi diri 
sendiri rokok tidak 
menyebabkan 
kesehatan 
terganggu 

Mengetahui, bahwa 
rokok sangat 
berbahaya bagi 
kesehatan/organ 
tubuh manusia. 
Akan tetapi, tetap 
bersikap cuek 
terhadap kesehatan, 
karena belum 
merasakan keluhan  

 
Mengetahui, bahwa 
rokok 
smenyebabkan 
penyakit. Akan 
tetapi tetap 
merokok terus-
menerus (sama hal 
nya cuek). 

 
Mengetahui, bahwa 
rokok bahaya bagi 
kesehatan, akan 
tetapi saat ini sudah 
mulai berkurang 
aktivitas 
merokoknya. 

Mengetahui, bahwa 
rokok sangat 
berbahaya bagi 
kesehatan terlebih 
lagi tubuh seorang 
wanita. Akan tetapi, 
hal itu tetap 
membuat aktivitas 
merokok terus 
berjalan. 

 
 
12. Pengetahuan 

suami 
terhadap isteri 
perokok 

 
 
Suami mengetahui 
sang isteri 
merokok 

 
 
Suami mengetahui 
sang isteri merokok 

Dulu  
semasa pacaran 
tahu,  
Sekarang  
setelah berumah 
tangga dengan 
bapak EP & 
dilarang, ibu RN 
tetap merokok tanpa 
sepengetahuan sang 
suami. 

Awal suami 
mengetahui, & 
melarang 
Saat ini bermula 
dari larangan suami, 
akhirnya ibu RY 
merokok tanpa 
sepengetahuan 
suami 

Awalnya suami 
tidak tahu, pada 
akhirnya lambat 
laun ketahuan & di 
larang. Akhirnya, 
bermula dari 
larangan ibu EN 
merokok kembali 
disaat suami kerja 
di luar kota 
(bersembunyi) 

13. Pengetahuan 
anak terhadap 
ibu perokok 

 
 

Semua anaknya,  
mengetahui bahwa 
ibunya seorang 
perokok aktif 

Semua anaknya,  
mengetahui bahwa 
ibunya seorang 
perokok aktif 

Semua anaknya, 
mengetahui bahwa 
ibunya seorang 
perokok aktif 

Semua anaknya, 
tidak mengetahui 
bahwa ibunya 
seorang perokok 
aktif 

Semua anaknya, 
mengetahui bahwa 
ibunya seorang 
perokok aktif 
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14. Pengetahuan 
lingkungan 
sekitar 
(tetangga, 
orang lain, dll) 

 
 

Tidak ada yang 
tahu, selain itu ibu 
(IS) masih melihat 
situasi, kondisi & 
tempat untuk 
merokok 

Semua mengetahui, 
baik tamu, saudara, 
tetangga, teman. 
Selain itu ibu (LS) 
merokok tidak 
pernah 
bersembunyi, hanya 
saja untuk di kantor 
dia tidak pernah 
merokok. 

Tidak ada yang 
tahu. Karena ibu 
(RN) setelah 
menikah merokok 
dengan cara 
sembunyi-
sembunyi,karenakan 
takut oleh suami 
Dan ibu (RN) juga 
bersembunyi dari 
lingkungan sekitar 

Tidak semuanya 
mengetahui. Hanya 
beberapa yang 
mengetahui, yakni 
tetangga yang juga 
merupakan teman 
dimana sama-sama 
perokok aktif juga. 

Tidak ada yang tahu 
mengenai kebiasaan 
merokok ibu (EN) 
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15. Tanggapan 

atau respon 
sang suami 
terhadap isteri 
yang merokok 

 

Mempersilahkan, 
memberi 
kesempatan, 
memperbolehkan 
untuk merokok. 
Setuju & tidak ada 
masalah 

Suami melarang 
keras, karena ibu 
(LS) masih 
bersikeras untuk 
merokok, akhirnya 
sang suami 
bersikap cuek & 
biasa saja 

Suami tidak suka 
melihat sang isteri 
yakni ibu (RN) 
merokok, serta 
melarangnya  untuk 
merokok 

 
Suami melarang 
ibu (RY) merokok. 

Sang suami merasa 
telah dibohongi 
oleh isteri sendiri, 
yakni ibu (EN) 

16. Tanggapan 
anak terhadap 
ibunya yang 
merupakan 
seorang 
perokok. 

Kedua anak 
perempuannya 
memberi kebebasan 
ibu (IS) merokok. 
Berbeda dengan 
anak laki-lakinya 
yang melarang 
keras ibu (IS) 
merokok & tidak 
suka. 

Ketiga anak-nya 
sangat tidak setuju 
melihat ibunya 
merokok & 
menjauh seketika 
disaat ibu (LS) 
merokok. Terutama 
anak no 3, selalu 
marah melihat ibu 
(LS) merokok.  

Kedua anaknya 
tidak setuju dengan 
ibu (RN) yang 
merokok. Selain itu 
mereka meminta 
ibu (RN) untuk 
berhenti dari rokok 

Ketiga puterinya 
tidak memiliki 
tanggapan apapun, 
dikarena mereka 
tidak mengetahui 
bahwa ibu (RY) 
seorang perokok. 

Kedua puteranya 
seolah-olah tidak 
mempersoalkan ibu 
(EN) merokok, dan 
mereka bersikap 
biasa saja. 

 
17. Reaksi/perilaku 

anak terhadap 
ibu perokok 

Anak kedua & anak 
ke tiga merokok. 
akan tetapi, mereka 
merokok tidak 
dihadapan orangtua 
mereka, meski 
kedua orangtua 
mereka tahu bahwa 
anaknya merokok. 

Anak pertama & 
anak ke dua 
merokok. Mereka 
merokok tidak 
dihadapan kedua 
orangtua, 
dikarenakan kedua 
orangtua mereka 
tidak tahu. 

 
 

Kedua puterinya 
tidak merokok 

 
 

Ketiga puterinya 
tidak merokok 

Kedua puteranya, 
pada kenyataanya 
merokok. Akan 
tetapi, tanpa 
sepengetahuan 
kedua orangtua 
mereka. 
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18. Penyebab 

anak merokok 

 
Bermula dari 
pikiran yang singkat 
mengenai ibu 
sendiri yang 
merupakan seorang 
perokok aktif 

Bermula dari 
perasaan yang 
merasa tidak adil 
apabila ibunya 
merokok, ibunya 
tidak merokok. Jadi, 
berasal dari faktor 
ibu sendiri 
 

 
 
 
 

------ 

 
 
 
 

------ 

 
 
Bermula dari faktor 
ibu sendiri yang 
memiliki kebiasaan 
merokok 

 
19. Sosialisasi 

larangan 
merokok 
terhadap anak 

 
Berupa diberi 
pengertian sedalam-
dalamnya, arahan, 
penjelasan sebaik 
mungkin mengenai 
rokok, yang dimana 
rokok tersebut tidak 
baik bagi kesehatan 

 
Berupa peringatan 
bahwa selama 
masih menempuh 
pendidikan atau ikut 
orangtua dilarang 
untuk merokok, 
karena merokok 
berbahaya bagi 
kesehatan 

 
Berupa kata-kata 
merujuk pada 
nasehat, bahwa 
perempuan 
merokok itu tidak 
baik dinilai maupun 
dilihat oleh orang 
lain. Serta diberi 
penekanan jangan 
sampai anak meniru 
jejak sang ibu. 

 
Berupa nasehat 
arahan tentang 
bahaya rokok, & 
peringatan untuk 
tidak mengikuti  
jejak sang ibu. 
Karena bagi ibu 
(RY) perempuan 
merokok itu bukan 
perempuan baik-
baik. 
Disamping itu, 
larangan keras 
sampai kapanpun 
ketiga puterinya di 
larang merokok. 

 
Tidak ada atau tidak 
pernah 
mensosialisasikan 
bahaya, dampak, 
hal-hal yang 
berkaitan dengan 
rokok. Dikarenakan, 
pikiran kedua 
orangtua bahwa 
anak-anaknya 
memiliki hak yang 
sama untuk 
merokok dan 
dianggap sudah 
besar.  
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Sosialisasi Larangan Merokok Pada Remaja  
oleh Ibu Perokok Aktif di Kota Surabaya 
 
 

 
  

 

1 

PROPOSISI 
Berdasarkan temuan data tentang ibu perokok, apabila dilihat dari 

bentuk matriks yang ada dapat dibuat beberapa proposisi. Diantaranya 

adalah:  

• Penyebab atau faktor awal merokok pada informan ibu-ibu di penelitian 

kali ini berbeda-beda. Dimana faktor tersebut ialah faktor internal dan 

faktor eksternal, dan dalam penelitian kali ini faktor eksternalah yang 

banyak berpengaruh sehingga ibu-ibu tersebut merokok. Faktor Internal 

(dalam) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari pihak keluarga (misal 

: orang tua kandung, ibu mertua) dan juga timbul dari rasa diri sendiri 

(misal : bosan, jenuh, dan kesepian). Sementara untuk faktor eksternal 

(luar) dalam hal ini ialah faktor yang berasal dari lingkungan pergaulan 

(misal : teman, arisan, dan pekerjaan) dan lingungan sekitar (misal : 

tetangga dan tempat tinggal). 

• Bagaimanapun bentuk larangan dari pihak suami terhadap pihak isteri 

yang telah menjadi seorang ibu perokok aktif, ternyata tidak 

menghentikan sang isteri dalam hal aktivitas merokoknya sehingga tetap 

menjadi seorang ibu perokok aktif (tetap merokok secara sembunyi-

sembunyi). 

• Peduli atau tidaknya seorang anak terhadap perilaku ibu yang merupakan 

perokok aktif, ternyata tidak menghentikan kebiasaan merokok ibu 

tersebut 
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• Sosialisasi dengan cara permisif dan demokratis, dalam hal larangan 

merokok maupun bahaya rokok bagi kesehatan yang diterapkan orang tua 

bagi anak-anaknya di dalam lingkungan keluarga, ternyata tidak 

mengalahkan perilaku merokok sang ibu, ini dibuktikan dengan adanya 

anak yang mengikuti perilaku merokok sang ibu. 

• Dalam hal perilaku merokok, ibu perokok aktif yang bekerja sebagai 

wanita karir lebih cenderung menutupi, menjaga, melindungi statusnya 

ketika merokok khususnya di dalam lingkungan pekerjaan. Dalam arti ibu 

yang bekerja sebagai wanita karir berperilaku berbeda di dua tempat, baik 

ketika berada di dalam lingkungan pekerjaan maupun berada di dalam 

lingkungan rumah (keluarga). Sebaliknya ibu perokok aktif yang bekerja 

hanya sebatas ibu rumah tangga, berperilaku di satu tempat, yaitu hanya 

dalam lingkungan rumah (keluarga) saja.  
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