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ABSTRAK 
 

 Perilaku merokok saat ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah biasa kita 

temui di kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali anak-anak. Setiap tahunnya jumlah 

perokok anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Anak-anak 

mengenal rokok dari lingkungan sosial mereka karena pada dasarnya anak-anak 

memiliki keingintahuan terhadap sesuatu yang baru bagi mereka. Beberapa faktor 

penyebab anak-anak merokok adalah adanya peran peer group dan lemahnya kontrol 

orang tua. 

 Penelitian ini merumuskan tiga masalah yakni bagaimana intensitas perilaku 

merokok pada anak, apakah ada pengaruh kontrol orang tua terhadap perilaku 

merokok pada anak, dan apakah ada pengaruh peran peer group terhadap perilaku 

merokok pada anak. Teori yang digunakan untuk mendukung persoalan dalam 

penelitian ini adalah teori kontrol dari Travis Hirschi dan teori asosiasi diferensial 

dari Edwin H. Sutherland. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis 

penelitian eksplanatif. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan 

Gubeng, Surabaya. Teknik pengambilan sampel data yang digunakan adalah teknik 

accidental dan snow ball sampling, dengan jumlah responden 100 anak. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung, menggunakan kuesioner 

sebagai instrumen penelitian. Analisis yang digunakan adalah tes statistik Rho 

Spearman. 

 Penelitian ini menghasilkan temuan data sebagai berikut: 

- Tingkat perilaku merokok pada anak laki-laki di Kecamatan Gubeng, Surabaya 

cukup intens. 

- Ada hubungan antara kontrol orang tua terhadap perilaku merokok pada anak di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya. Arah hubungan kedua variabel adalah negatif 

dengan kekuatan hubungan yang kuat. 

- Ada hubungan antara peran peer group terhadap perilaku merokok pada anak di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya. Arah hubungan kedua variabel adalah positif 

dengan kekuatan hubungan yang kuat. 

  

 

Kata Kunci : Perilaku Merokok, Anak, Kontrol Orang Tua, Peer Group. 
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