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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada dasarnya, seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku tergantung dari intensi (niat) yang dimiliki. Menurut Azjen (1985) niat 

seseorang dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yakni sikap dan pengaruh sosial 

atau dalam hal ini disebut norma subyektif. Sikap berasal dari keyakinan terhadap 

perilaku, sedangkan norma subyektif berasal dari keyakinan normatif.  

Dalam perkembangannya, faktor pemicu dilakukan atau tidak dilakukannya 

suatu perilaku tidak hanya bergantung pada sikap dan nilai subyektif semata. 

Persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya juga mempengaruhi 

perilaku tersebut dilakukan atau tidak dilakukan. Latar belakang seseorang seperti 

usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan pendidikan turut mempengaruhi 

perilaku individu terhadap suatu hal. 

Banyak yang berpendapat, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan 

gejolak dan keadaan yang tidak menentu. Timbulnya permasalahan pada remaja 

tidak selalu berupa rangkaian sebab-akibat yang bersifat monokausal, melainkan 

sangat luas dan kompleks (Gunarsa dan Gunarsa, 2001). Oleh karena itu untuk 

mengubah suatu perilaku, dalam hal ini perilaku yang tidak dikehendaki seperti 

merokok, perlu untuk diketahui sumber dan penyebabnya. 

Merokok memang seringkali dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat. 

Tidak heran jika angka perilaku merokok cenderung meningkat dari tahun ke 
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tahun. Saat ini, rokok tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, namun remaja 

bahkan anak-anak sudah mulai mengenal rokok dan mencoba untuk 

mengkonsumsi rokok. 

Sudah banyak diketahui bahwa merokok dapat memberikan dampak yang 

membahayakan tubuh. Merokok merupakan suatu tindakan merusak diri sendiri 

yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit dan membawa pada kematian 

(WHO, 2013). Kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok bisa menjadi 

penyebab timbulnya penyakit, seperti: penyakit jantung, stroke, kanker paru, 

kanker mulut, osteoporosis, katarak, psoriasis, gangguan janin, dan impotensi 

(Promkes Depkes RI, 2012). Meskipun telah banyak diketahui bahaya dari rokok, 

hal tersebut nyatanya tidak mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak 

merokok ataupun berhenti merokok. 

Mayoritas perokok mulai merokok ketika usia remaja (Salim, 2013). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, perilaku 

merokok penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 36,3 persen dari data 

sebelumnya, yakni pada tahun 2010 sebanyak 34,7 persen dan tahun 2007 sebesar 

34,2 persen. Secara nasional berdasarkan Riskesdas 2010, rata-rata umur mulai 

merokok adalah 17,6 tahun. 

Persentase penduduk yang mulai merokok tiap hari, terbanyak pada kelompok 

umur 15-19 tahun. Perokok yang mulai merokok pada usia 15-19 tahun, angkanya 

lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Menurut Riskesdas 2013, perokok 

usia di atas 15 tahun pada laki-laki sebanyak 47,5 persen, sedangkan untuk 

perokok perempuan hanya 1,1 persen. Terkait pendidikan, perokok yang mulai 
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merokok pada usia 15-19 tahun cenderung banyak pada pendidikan tinggi. 

Sedangkan menurut pekerjaan, paling banyak pada anak sekolah dan mengalami 

peningkatan seiring meningkatnya status ekonomi. 

Perilaku merokok pada usia remaja, semestinya dapat dicegah jika diketahui 

sumber yang mendukung dan menghambat terjadinya perilaku. Oleh karena itu 

perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa mendukung seseorang untuk 

mengarahkannya agar berperilaku positif, dalam hal ini adalah tidak merokok. 

Pengkajian terkait seberapa jauh faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi 

intensi, juga perlu untuk dilakukan. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Umur pertama kali merokok di Provinsi Jawa Timur, tertinggi pada kelompok 

umur 15-19 tahun. Persentase yang mulai merokok pada kelompok umur ini 

mencapai 54,9 persen menurut Riskesdas Jatim 2007. Kelompok umur ini 

merupakan kelompok usia pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas).  

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Kabupaten Tuban 

termasuk ke dalam 15 besar dari 29 kabupaten yang memiliki angka umur 

pertama kali merokok yang cukup tinggi pada kelompok umur 15-19 tahun, yakni 

mencapai 33,7 persen (Riskesdas Jatim, 2007). Tuban merupakan kabupaten yang 

memiliki lokasi strategis, yaitu berada di ujung perbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas, dan batu kapur 

menjadikan Tuban sebagai tempat berdirinya beberapa industri besar. 
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Pengoptimalan potensi pariwisata serta berkembangnya bidang perdagangan 

dan jasa semakin mendukung berkembangnya pembangunan di kabupaten Tuban. 

Hal ini membuat pembangunan di kabupaten Tuban bergerak dinamis. Begitu juga 

dengan kehidupan masyarakatnya, termasuk gaya hidup. Salah satunya adalah 

gaya hidup tidak sehat, yaitu merokok, yang tidak hanya pada orang dewasa 

namun juga pada pelajar. 

Hasil pengamatan Purnomo (2012) mendukung fakta adanya perokok pelajar 

di Kabupaten Tuban. Hasil pantauan tersebut menunjukkan bahwa di beberapa 

titik Kota Tuban, ditemukan beberapa siswa berada di luar sekolah terlihat 

merokok meski masih mengenakan seragam sekolah dan waktu jam belajar masih 

berlangsung. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pihak sekolah maupun 

pihak-pihak lain yang terkait. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qiftiyah (2012) di salah satu 

SMA Negeri di kota Tuban, dari 50 siswa laki-laki yang disurvei ada 26 siswa 

yang merokok. Selain itu, menurut keterangan yang didapat dari guru BK SMA 

Negeri tersebut, jumlah siswa yang merokok setiap tahunnya terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah siswa yang merokok sebesar 40 persen, 

bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 38,5 persen. 

Oleh karena itu perlu adanya faktor-faktor yang mendukung, yang mampu 

mengarahkan seorang anak atau dalam hal ini siswa untuk berperilaku positif, 

yakni tidak merokok. Faktor tersebut bisa dari keluarga, teman, maupun 

lingkungan sekolah. Salah satu yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menekan 
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angka pelajar yang merokok adalah dengan memberlakukan peraturan untuk tidak 

merokok di area sekolah serta pemberian sanksi yang tegas. 

Sejauh ini memang diketahui bahwa di Kabupaten Tuban belum ada peraturan 

daerah yang mengatur khusus tentang kawasan bebas rokok. Peraturan ini 

kemungkinan baru akan diberlakukan pada tahun 2016 sesuai penuturan Endah 

selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban (Apriliana, 2015). Kawasan 

yang dinyatakan bebas rokok dalam peraturan ini nantinya akan tersebar di tujuh 

titik utama, yaitu tempat umum, kawasan pendidikan, tempat bermain anak, 

pelayanan kesehatan, perkantoran, sarana tranportasi dan sarana perdagangan. 

Kawasan tersebut sedikit banyak mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 109 

Tahun 2012, pasal 50 ayat 1. 

Sebelum peraturan terkait kawasan bebas rokok tersebut terbentuk, selama ini 

peraturan berkaitan dengan larangan merokok di sekolah yang ada di Kabupaten 

Tuban, beracuan pada pedoman pelaksanaan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). 

Pelaksanaan UKS salah satunya adalah dengan pembinaan lingkungan sekolah  

sehat (Dirjen Diksar, 2012). Pembinaan lingkungan sekolah sehat sendiri meliputi 

intervensi salah satunya dalam hal perilaku, seperti tidak merokok di sekolah. 

Pemberlakuan peraturan ini juga diterapkan oleh SMA Negeri 1 Tuban. 

Semenjak mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional pada tahun 2012, SMA 

Negeri 1 Tuban harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya lingkungan 

sekolah harus bebas dari asap rokok. Hal ini dinilai cukup efektif, karena 

berdasarkan keterangan guru BK SMA Negeri 1 Tuban jika melihat data tahun 

2011, dari 12 siswa laki-laki yang disurvei dalam satu kelas didapatkan 5 orang 
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yang merokok. Namun sejak pemberlakuan peraturan larangan merokok tersebut 

dipertegas, angka pelajar yang merokok di sekolah cenderung tidak ditemukan, 

khususnya pada tahun 2014. 

Selain faktor lingkungan sekolah, banyak faktor yang tentunya berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan seorang pelajar untuk merokok ataupun tidak 

merokok. Pengambilan keputusan tersebut tentunya didasari dari sebuah 

kesadaran, yang berawal dari niat (intensi) sehingga muncul suatu perilaku. 

Pemilihan untuk menggunakan Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini 

didasarkan pada kegunaan teori untuk memahami pengaruh-pengaruh 

motivasional terhadap perilaku yang tidak di bawah kendali diri sendiri, dalam 

artian seseorang berperilaku itu membutuhkan kontrol, misalnya sumber daya dan 

kesempatan. Begitu halnya dalam mempelajari intensi seseorang untuk 

berperilaku tidak merokok, maka perlu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya 

sikap, norma subyektif, maupun kontrol perilaku yang dirasakan dalam 

mempengaruhi intensi tersebut. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian dibatasi dalam satu lingkup wilayah, 

yakni SMA Negeri 1 Tuban. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaruh 

sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap intensi 

berperilaku tidak merokok pada remaja putra di SMA Negeri 1 Tuban?”.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang 

dirasakan terhadap intensi berperilaku tidak merokok pada remaja putra di SMA 

Negeri 1 Tuban. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik remaja putra di SMA Negeri 1 Tuban 

2. Mengidentifikasi sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) tidak 

merokok pada remaja putra di SMA Negeri 1 Tuban 

3. Mengidentifikasi norma subyektif (subjective norm) dalam berperilaku 

tidak merokok pada remaja putra di SMA Negeri 1 Tuban  

4. Mengidentifikasi kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral 

control) dalam berperilaku tidak merokok pada remaja putra di SMA 

Negeri 1 Tuban  

5. Menganalisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang 

dirasakan terhadap intensi berperilaku tidak merokok pada remaja putra 

di SMA Negeri 1 Tuban 

1.4.3 Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu perilaku. 
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2. Bagi Responden 

Responden mendapat informasi tentang manfaat tidak merokok serta 

penjelasan bahwa memilih untuk tidak merokok adalah pilihan yang tepat. 

3. Bagi Sekolah 

Informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

mempertegas lagi larangan merokok di kawasan sekolah. Selain itu sebagai 

rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan pihak 

kesehatan. 

4. Bagi Dinas Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk program kesehatan di 

kalangan remaja tahap awal mengenai perilaku merokok. 

5. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai media pembelajaran selanjutnya bagi mahasiswa 

dan seluruh civitas academica. 
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