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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 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. 
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PENDAHULUAN  

Pada saat ini, merokok sudah 

menjadi hal yang biasa ditemukan di 

kehidupan kita sehari-hari. Merokok tidak 

hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, 

tetapi tidak jarang kita temukan bahwa 

perokok adalah anak-anak dengan usia belia. 

Mereka sudah mengenal rokok dari berbagai 

sumber di lingkungannya. Bermula dari 

pengenalan ini, anak-anak mencoba perilaku 

merokok tersebut. Padahal dapat kita ketahui 

bahwa merokok hanya diperuntukkan bagi 

yang sudah berusia minimal 18 tahun, 

sebagaimana dicantumkan di dalam berbagai 

kemasan rokok yang di pasarkan di 

Indonesia. Sekitar 43,3% perokok, mulai 

merokok di usia 15-19 tahun, dan sekitar 

17,5% mulai merokok di rentang usia 10-14 

tahun. Pada survei tahun 2014, sebanyak 

20,3% anak usia sekolah di Indonesia sudah 

mengkonsumsi rokok dengan responden 

anak usia 13-15 tahun. Angka ini semakin 

meningkat tiap tahunnya.  

 Semakin tingginya jumlah perokok 

di Indonesia tentunya menjadi masalah bagi 

bangsa ini. Tingginya jumlah perokok di 

Indonesia ini menandakan bahwa kesadaran 

akan bahaya rokok masih rendah. Perilaku 

merokok pada anak bukanlah perilaku yang 

dapat muncul tanpa adanya faktor-faktor 

pendukung yang bersumber dari lingkungan 

di sekitar mereka. Anak-anak yang pada 

dasarnya memang memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi, sehingga 

cenderung ingin mencari tahu dan mencoba 

hal-hal baru yang ada di sekitarnya. 

  Salah satu faktor yang diduga 

mempengaruhi anak dalam berperilaku 

merokok adalah peran peer group atau 

kelompok bermain. Teman sepermainan 

sedikit atau banyak akan memberi dampak 

positif ataupun negatif ke dalam diri anak. 

Intensitas mereka bertemu di luar rumah 

yang seringkali tanpa pengawasan dari 



 

 

orang dewasa akan membuat anak-anak ini 

lebih leluasa melakukan apapun yang 

mereka inginkan tanpa sepengetahuan orang 

tua mereka. Walaupun tidak selalu yang 

dilakukan oleh teman sepermainan itu 

adalah perilaku yang negatif tetapi jika 

teman sepermainan anak salah satunya atau 

malah hampir semua anggotanya 

mempunyai perilaku yang negatif tentu ini 

akan dapat mempengaruhi perilaku individu 

cepat atau lambat.  

 Faktor lain yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku merokok pada 

anak adalah kontrol orang tua. Keluarga, 

khususnya orang tua akan menjadi agen 

sosialisasi pertama dari sang anak dan dalam 

hal mengendalikan perilaku anak. Berasal 

dari orang tua itulah anak akan memulai 

proses pembelajarannya dan dari orang tua 

memberikan tanggapan atas apa yang 

dilakukan oleh anak mengenai hal yang 

positif dan negatif. Dimulai dari 

memperkenalkan pola tingkah laku yang 

baik, sikap, keyakinan dan norma-norma 

yang ada di masyarakat yang seharusnya 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan 

sehingga dapat membentuk kepribadian 

yang baik bagi anak nantinya. Perilaku 

seorang anak biasanya ditentukan oleh orang 

tuanya, mereka itulah yang nantinya akan 

menentukan perilaku anak itu baik atau 

buruk. Semakin bertambahnya usia anak, 

semakin banyak hal yang akan diketahui 

oleh anak, dengan atau tanpa sepengatahuan 

dari orang tua.  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana intensitas perilaku 

merokok pada anak di Kecamatan 

Gubeng, Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh kontrol orang 

tua terhadap perilaku merokok pada 

anak? 

3. Apakah ada pengaruh peran peer 

group terhadap perilaku merokok 

pada anak? 

 



 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perilaku merokok 

pada anak di Kecamatan Gubeng, 

Surabaya.  

2. Mengetahui pengaruh kontrol orang 

tua terhadap perilaku merokok pada 

anak. 

3. Mengetahui pengaruh peran peer 

group terhadap perilaku merokok 

pada anak. 

 Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat praktis, hasil penelitian ini 

nantinya diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi bagi orang tua 

supaya anak mereka tidak terjerumus 

dalam perilaku merokok, bagi 

pemerintah hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan dalam menentukan 

kebijakan dalam mencegah perilaku 

merokok pada anak, dan bagi dinas 

kesehatan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk melakukan 

sosialisasi bagi anak-anak agar selalu 

waspada dan meningkatkan 

kesadaran akan bahaya merokok. 

2. Manfaat teoritis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai 

konstribusi pemikiran di bidang 

keilmuan khususnya bagi sosiologi 

kesehatan dan sosiologi keluarga 

tentang bagaimana peran orang tua 

dalam menciptakan gaya hidup sehat 

bagi anak yang bebas dari rokok. 

KERANGKA TEORI 

Perilaku Merokok 

 Menurut Notoatmodjo (2012) 

perilaku adalah totalitas penghayatan dan 

aktivitas, yang merupakan hasil akhir 

kejiwaan seperti perhatian, pengamatan, 

pikiran, ingatan, fantasi, dan sebagainya. 

Terdapat tiga domain perilaku yaitu 



 

 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 

tindakan atau praktik. 

 Armstrong (dalam 1990) merokok 

adalah menghisap asap tembakau yang 

dibakar ke dalam tubuh dan 

menghembuskannya kembali keluar. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perilaku merokok adalah hasrat atau 

keinginan individu untuk melakukan 

aktivitas motorik, emosional dan kognitif 

dengan menghisap rokok ke dalam tubuh 

dan menghembuskannya kembali keluar. 

 Aspek-aspek perilaku merokok 

menurut Aritonang (dalam Kemala, 2007), 

yaitu : 

1. Intensitas Merokok 

 Menurut Smet (dalam Kemala, 2007) 

ada tiga tipe perokok yang dapat 

diklasifikasikan menurut banyaknya rokok 

yang dihisap. Tiga tipe perokok tersebut 

adalah: 

a. Perokok berat yang menghisap lebih 

dari 15 batang rokok dalam sehari. 

b.Perokok sedang yang menghisap 5-14 

batang rokok dalam sehari. 

c. Perokok ringan yang menghisap 1-4 

batang rokok dalam sehari. 

2. Tempat Merokok  

Tipe perokok berdasarkan tempat ada dua 

(Mu’tadin, 2002) yaitu : 

1. Merokok di tempat-tempat umum atau 

ruang publik 

a) Kelompok homogen (sama-sama 

perokok), secara bergerombol mereka 

menikmati kebiasaannya.  

b)  Kelompok yang heterogen 

(merokok di tengah orang lain yang tidak 

merokok). 

2. Merokok di tempat-tempat yang 

bersifat pribadi 

a) Kantor atau di kamar tidur pribadi. 

Perokok memilih tempat-tempat seperti 

ini yang sebagai tempat merokok 

digolongkan kepada individu yang 

kurang menjaga kebersihan diri, penuh 

rasa gelisah yang mencekam. 



 

 

b) Toilet. Perokok jenis ini dapat 

digolongkan sebagai orang yang suka 

berfantasi. 

3. Waktu Merokok 

 Menurut Presty remaja yang 

merokok dipengaruhi oleh keadaan yang 

dialaminya pada saat itu, misalnya ketika 

sedang berkumpul dengan teman, cuaca 

yang dingin, setelah dimarahi orang tua, 

dan lain-lain. 

Hubungan Kontrol Orang Tua dengan 

Perilaku Merokok pada Anak 

 Teori kontrol social adalah 

penyimpangan terjadi akibat kekosongan 

kontrol, ide ini di cetuskan atas dasar 

pandangan bahwa setiap individu 

cenderung membangkang atau tidak patuh 

pada hukum yang berlaku atau memiliki 

dorongan melakukan suatu pelanggaran 

hukum. Oleh sebab itu para ahli dari teori 

kontrol menilai bahwa perilaku 

menyimpang adalah konsekuensi logis 

dari individu tidak patuh terhadap hukum.  

 Menurut Hirschi dalam 

Atmasasamita (1992) menyebutkan 

beberapa proposisi teoritisnya, yaitu   

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran 

terhadap aturan - aturan sosial adalah 

akibat dari kegagalan mensosialisasi 

individu warga masyarakat untuk 

bertindak conform terhadap aturan atau 

tata tertib yang ada.  

2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas 

atau perilaku menyimpang merupakan 

bukti kegagalan kelompok - kelompok 

sosial konvensional untuk mengikat 

individu agar tetap conform, seperti 

keluarga, sekolah atau institusi 

pendidikan dan kelompok-kelompok 

dominan lainnya.  

3. Setiap individu seharusnya belajar untuk 

conform dan tidak melakukan tindakan 

menyimpang atau kriminal.  

4. Kontrol internal lebih berpengaruh 

daripada kontrol ekternal.  



 

 

Kontrol orang tua dapat diukur dengan 

menggunakan kontrol perilaku. Kontrol 

perilaku dioperasionalkan menjadi 

pengawasan orangtua atas perilaku anaknya 

di luar rumah dan pengetahuan orangtua 

tentang kehidupan anaknya (Barber, 1996; 

Brown, Mounts, Lamborn dan Steinberg, 

1993 dalam Grolnick dan Pomerantz, 2007) 

Barber dkk (1994) dalam Kakihara (2009) 

mengatakan kontrol perilaku berfokus pada 

uji coba alat ukur, melainkan menggunakan 

mengatur perilaku remaja dengan 

menciptakan struktur regulasi melalui 

beberapa tindakan seperti mengawasi, dan 

menentukan batas perilaku. Kedua indikator 

di atas dapat dijabarkan melalui beberapa 

indikator sebagai berikut:  

1. Menentukan batas perilaku : 

a.Orang tua menetapkan peraturan 

tentang kegiatan yang diikuti anaknya  

b.Orang tua menetapkan peraturan 

tentang jam pulang sekolah 

c. Orang tua menetakan batasan 

mengenai jam keluar pada malam hari 

d. Orang tua menetapkan batasan dengan 

siapa anak bergaul 

2. Mengawasi aktivitas anak:  

a. Orang tua mengetahui keberadaan 

anak sepulang sekolah  

b. Orang tua mengetahui kemana anak 

pergi saat malam hari 

Hubungan Peran Peer Group dengan 

Perilaku Merokok pada Anak  

 Teori sosialisasi atau teori belajar 

yang dicetuskan oleh Edwin H. 

Sutherland (dalam 

Atmasasmita,1992:13) menyebutkan 

bahwa penyimpangan perilaku adalah 

konsekuensi dari kemapuan dan 

penguasaan atas suatu sikap atau 

tindakan yang dipelajari dari norma-

norma yang menyimpang, terutama dari 

subkultur atau di antara teman-teman 

sebaya (peer group) yang menyimpang. 

Nama teori ini adalah Asosiasi 



 

 

Diferensial. Teori Asosiasi Diferensial 

memiliki sembilan proposisi, yaitu: 

1. Perilaku menyimpang adalah hasil dari 

proses belajar atau yang dipelajari.  

2. Perilaku meyimpang dipelajari oleh 

seseorang dalam interaksinya dengan 

orang lain dan melibatkan proses 

komunikasi yang intens. 

3. Bagian utama dari belajar tentang 

perilaku menyimpang terjadi di dalam 

kelompok-kelompok personal yang 

intim atau akrab. 

4. Hal-hal yang dipelajari di dalam proses 

terbentuknya perilaku menyimpang 

adalah: a) teknis-teknis penyimpangan 

yang rumit atau sederhana, dan b) 

petunjuk-petunjuk khusus tentang motif, 

dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap 

berperilaku menyimpang. 

5. Petunjuk-petunjuk khusus tentang motif 

dan dorongan untuk berperilaku 

menyimpang dipelajari dari definisi-

definisi tentang norma-norma yang baik 

atau tidak. 

6. Seseorang ahli menyimpang karena ia 

menganggap lebih menguntungkan 

untuk melanggar norma daripada tidak. 

Ketidakadaan sanksi atau hukuman yang 

tegas atau orang lain membiarkan suatu 

tindakan yang dapat dikategorikan 

menyimpang. 

7. Terbentuknya asosiasi deferensial 

bervariasi tergantung dari frekuensi, 

durasi, prioritas, dan intensitas. 

8. Proses mempelajari penyimpangan 

perilaku melalui kelompok yang 

memiliki pola-pola menyimpang atau 

sebaliknya, melibatkan semua 

mekanisme yang berlaku di dalam setiap 

proses belajar. 

9. Penyimpangan perilaku tidak dapat 

dijelaskan memalui kebutuhan dan nilai-

nilai umum meskipun perilaku 

menyimpang merupakan salah satu 



 

 

ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai 

masyarakat umum. 

Hipotesis 

1. H1: Ada hubungan antara kontrol orang 

tua terhadap perilaku merokok pada 

anak. 

H0: Tidak ada hubungan antara kontrol 

orang tua terhadap perilaku merokok 

pada anak. 

2. H2: Ada hubungan antara peran peer 

group terhadap perilaku merokok pada 

anak.  

H0: Tidak ada hubungan antara peran 

peer group terhadap perilaku merokok 

pada anak. 

METODE PENELITIAN 

Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan tipe 

penelitian eksplanatif, yang menjelaskan 

realitas dengan landasan-landasan teoritis 

mendalam. Akan tetapi tidak hanya 

menjelaskan realitasnya saja, dalam 

penelitian ini juga akan menjelaskan 

hubungan antara variabel satu dengan 

variabel lainnya. Terutama menganalisis 

faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok pada anak yang terdiri dari faktor 

dari dalam yaitu kontrol orang tua dan peran 

dari peer group. Selanjutnya data yang telah 

diambil melalui alat ukur kemudian diolah 

sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan 

tersebut selanjutnya dipaparkan dalam 

bentuk angka-angka sehingga memberikan 

suatu kesan lebih mudah ditangkap 

maknanya oleh siapapun yang 

membutuhkan informasi tentang realitas 

sosial tersebut.  

Definisi Operasional 

Kontrol Orang Tua 

 Proses yang digunakan oleh orang 

tua untuk mempengaruhi, mengajak, 

bahkan memaksa individu agar berperilaku 



 

 

sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat, sehingga tercipta 

ketertiban di dalam masyarakat.  

Peran Peer Group  

 Peer Group adalah salah satu ciri 

yang dibentuk dalam perilaku sosial di 

mana perilaku kelompok tersebut akan 

mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai 

individu yang menjadi anggotanya 

sehingga individu tersebut akan 

membentuk pola perilaku dan nilai-nilai 

yang baru yang pada gilirannya dapat 

menggantikan nilai-nilai serta pola perilaku 

yang dipelajari di rumah. Peran peer group 

dapat diukur melalui: Imitasi, sugesti, 

konformitas, kerja sama, identifikasi, dan 

simpati.  

Perilaku Merokok 

 Perilaku merokok adalah aktivitas 

membakar rokok, menghisap dan kemudian 

menghembuskannya keluar sehungga 

menimbulkan asap yang dapat terhisap bagi 

orang lain di sekitarnya (Nasution, 2007). 

Perilaku merokok dapat diukur melalui: 

intensitas merokok (responden termasuk 

dalam kategori perokok apa, sejak kapan 

mulai menjadi perokok, di tempat dan 

situasi seperti apa responden akan 

merokok).  

Lokasi Penelitian 

 Fokus dari penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya Timur. 

Lokasi penelitian ini dipilih dengan 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

a. Di wilayah Kecamatan Gubeng 

ditemukan anak-anak yang melakukan 

aktivitas merokok ketika bersama dengan 

peer groupnya. 

b. Menurut Badan Pusat Statistik pada 

tahun 2014, Kecamatan Gubeng 

menduduki peringkat keenam sebagai 

jumlah penduduk terbesar di Kota Surabaya 

dengan jumlah anak-anak yang berusia 

kurang dari 18 tahun sebanyak kurang lebih 



 

 

40% dari jumlah total penduduk 

Kecamatan Gubeng.  

d. Banyaknya sekolah-sekolah negeri 

maupun swasta yang tersebar di Kecamatan 

Gubeng ini akan memberikan perbedaan 

variasi karakteristik populasi. 

Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

 Populasi di dalam penelitian ini tidak 

diketahui secara pasti berapa jumlah anggota 

populasi tersebut. Oleh karena anggota 

populasinya tidak diketahui secara pasti 

siapa saja dan berapa banyak, maka tidak 

mungkin mengambil sampel dari populasi 

tersebut secara adil. Oleh karena tidak 

memberi peluang yang adil, kepada setiap 

anggota populasi untuk menjadi sampel, 

maka teknik-teknik pengambilan sampel 

dari populasi tak terhingga dan tidak jelas 

ini dikelompokkan ke dalam nonprobability 

sampling (non random sampling), yaitu cara 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang yang sama kepada setiap anggota 

untuk terambil sebagai sampel. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah accidental sampling dan snow 

ball sampling. Melalui rumus, dapat 

ditetapkan bahwa jumlah responden yang 

peniliti wawancarai berjumlah 96 

responden, yang dibulatkan menjadi 100 

responden untuk mempermudah 

perhitungan. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

sumber data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dibagi menjadi 2, yaitu 

data primer dan data sekunder. Pengambilan 

data primer dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai panduan 

untuk melakukan wawancara terhadap 

responden. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian adalah kuesioner tertutup. 

Sedangkan data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber yang 

tidak langsung yang dapat memberikan data 



 

 

yang bersangkutan dengan penelitian ini, 

yaitu data-data statistik yang menyangkut 

tentang diskripsi daerah penelitian yaitu di 

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, selain 

itu data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan dari sumber-sumber 

kepustakaan yang relevan dengan penelitian 

ini, seperti buku, jurnal, skripsi dan situs-

situs internet 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini variabel-variabel yang 

diukur menghasilkan skala data pada level 

ordinal. Setelah itu dilakukan input data 

dengan menggunakan program SPSS untuk 

membantu melakukan pengolahan data lebih 

lanjut. Selanjutnya dilakukan dengan 

analisis data menggunakan tes statistik 

untuk uji korelasi. Penelitian ini 

menggunakan metode statistika melalui dua 

cara, sebagai berikut:  

1) Analisis Data Univariat. Dalam analisis 

univariat dideskripsikan masing-masing 

variabel dan indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun dalam 

penelitian ini data univariatnya antara lain 

kontrol orang tua (X1), peran peer group 

(X2), dan perilaku merokok pada anak (Y). 

2) Analisis Data Bivariat. Analisis data 

bivariat menghubungan antar dua variabel 

untuk mengetahui keterkaitan antara 

variabel X dan Y. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan antara kontrol 

orang tua dan peran peer group terhadap 

perilaku merokok pada anak.  

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis univariat 

Skoring Perilaku Merokok Anak 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Rendah (8 - 13) 25 25,0 

2. Sedang (14 - 19) 50 50,0 

3. Tinggi (20 - 26) 25 25,0 

4. Total 100 100,0 

 Temuan data di atas menunjukkan 

skoring responden di Kecamatan Gubeng, 



 

 

Surabaya yang berkaitan tentang perilaku 

merokok. Berdasarkan tabel di atas, perilaku 

merokok responden memiliki perilaku 

merokok yang rendah dengan skor antara 8 - 

13 yaitu sebesar 25%; memiliki perilaku 

merokok yang sedang dengan skor antara 14 - 

19 yaitu sebesar 50%; dan memiliki perilaku 

merokok yang tinggi dengan skor antara 20 - 26 

yaitu sebesar 25%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar perokok anak di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya memiliki tingkat 

perilaku merokok yang sedang.  

Kekuatan Kontrol Orang Tua 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Rendah (15-20) 21 21,0 

2. Sedang (21-26) 54 54,0 

3. Tinggi (27-32) 25 25,0 

4. Total 100 100,0 

 Temuan data di atas menunjukkan 

skoring renponden di Kecamatan Gubeng, 

Surabaya yang berkaitan tentang kontrol orang 

tua. Berdasarkan tabel di atas, kontrol orang tua 

memiliki kekuatan rendah antara 15 - 20 yaitu 

sebesar 21%; selanjutnya yang memiliki 

kekuatan kontrol orang tua sedang antara 21 - 26 

yaitu sebesar 54%; serta yang memiliki kekuatan 

kontrol yang tinggi antara 27 - 32 yaitu sebesar 

25%. Data tersebut menjelaskan bahwa sebagian 

besar anak di Kecamatan Gubeng, Surabaya 

memiliki kekuatan kontrol orang tua yang 

sedang. 

Tingkatan Peran Peer Group dalam 

Memberikan Pengaruh untuk Mengonsumsi 

Rokok  

No Keterangan Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Rendah (9-12) 27 27,0 

2. Sedang (13-16) 33 33,0 

3. Tinggi (17-21) 40 40,0 

4. Total 100 100,0 

 Temuan data di atas menunjukkan 

skoring responden di Kecamatan Gubeng, 

Surabaya berkaitan tentang peranan peer group 

dalam memberikan pengaruh untuk 

mengonsumsi rokok. Berdasarkan tabel di atas, 

peran peer group memiliki tingkatan yang 

rendah dengan nilai skor antara 9 - 12 yaitu 

sebesar 27%; sedangkan yang memiliki 

tingkatan sedang dengan skor antara 13 - 16 



 

 

yaitu sebesar 32%, dan memiliki tingkatan yang 

tinggi dengan skor antara 17 - 21 yaitu sebesar 

40%. Data tersebut menjelaskan bahwa 

tingkatan peranan peer group dalam 

memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi 

rokok bagi sebagian besar perokok anak di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya tinggi. 

Analisis bivariat 

Hubungan Antara Kontrol Orang Tua 

Terhadap Perilaku Merokok Anak 

 Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

tes statistik korelasi rho spearman yang 

dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara 

kontrol orang tua terhadap perilaku merokok 

pada anak di Kecamatan Gubeng, Surabaya 

menunjukkan angka Tanalisis angka 0,592. Taraf  

kesalahan (α) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 1% dengan menggunakan jumlah 

sampel (N) sebanyak 100 responden. Tes 

statistik rho spearman menunjukkan hipotesis 0 

(H0) ditolak apabila sig (2 tailed) analisis < sig 

(2 tailed) tabel. Hasil analisis menunjukkan sig 

(2 tailed) analisis < sig (2 tailed) tabel yaitu 

0,000 < 0,001. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan antara kontrol orang tua terhadap 

perilaku merokok pada anak di Kecamatan 

Gubeng, Surabaya. Setelah melakukan 

penelitian dan menggunakan uji statistik, hasil 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, yang 

artinya bahwa adanya pengaruh antara kedua 

variabel tersebut. Selain itu, arah hubungan yang 

terjadi di antara dua variabel tersebut adalah 

negatif, karena adanya tanda negatif (-) pada 

tabel uji statistik di atas (0,592). Arah atau 

bentuk hubungan yang negatif yang mana 

menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda. 

Adanya hubungan sebab akibat tersebut 

memperlihatkan adanya pengaruh antara kontrol 

orang tua terhadap perilaku merokok pada anak 

di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tes statistik 

ini juga memperlihatkan prediksi jika kontrol 

orang tua responden semakin rendah, maka 

perilaku merokok anak akan semakin tinggi. 

Sebaliknya semakin tinggi kontrol orang tua, 

maka perilaku merokok anak akan semakin 

rendah. 

Hubungan Antara Peran Peer Group 

Terhadap Perilaku Merokok Anak 



 

 

 Berdasarkan hasil analisis mengunakan 

tes statistic korelasi rho spearman yang 

dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara 

peran peer group terhadap perilaku merokok 

pada anak di Kecamatan Gubeng, Surabaya 

menunjukkan angka Tanalisis angka 0,562. Taraf  

kesalahan (α) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 1% dengan menggunakan jumlah 

sampel (N) sebanyak 100 responden. Tes 

statistik rho spearman menunjukkan hipotesis 0 

(H0) ditolak apabila sig (2 tailed) analisis < sig 

(2 tailed) tabel. Hasil analisis menunjukkan sig 

(2 tailed) analisis < sig (2 tailed) tabel yaitu 

0,000 < 0,001. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan antara peran peer group terhadap 

perilaku merokok pada anak di Kecamatan 

Gubeng, Surabaya. Setelah melakukan 

penelitian dan menggunakan uji statistik, hasil 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, yang 

artinya bahwa adanya pengaruh antara kedua 

variabel tersebut. Selain itu, arah hubungan yang 

terjadi di antara dua variabel tersebut adalah 

positif, karena ketidakadanya tanda negatif (-) 

pada tabel uji statistik di atas (0,562). Arah atau 

bentuk hubungan yang positif yang mana 

menunjukkan adanya interpretasi yang sama. 

Adanya hubungan sebab akibat tersebut 

memperlihatkan adanya pengaruh antara peran 

peer group terhadap perilaku merokok pada 

anak di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tes 

statistik ini juga memperlihatkan prediksi jika 

semakin kuat peranan peer group dalam 

mempengaruhi responden untuk mengonsumsi 

rokok maka perilaku merokok anak juga akan 

semakin tinggi. Sebaliknya semakin lemah 

peranan peer group dalam mempengaruhi 

responden untuk mengonsumsi rokok maka 

perilaku merokok anak juga akan semakin 

rendah. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Perilaku merokok adalah aktivitas 

membakar rokok, menghisap dan 

kemudian menghembuskannya keluar 

sehingga menimbulkan asap yang dapat 

terhisap bagi orang lain di sekitarnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap anak laki-laki di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya yang 



 

 

menggunakan indikator untuk 

menghitung tingkat perilaku merokok, 

menunjukkan bahwa tingkat intensitas 

perilaku merokok pada anak adalah 

sedang atau cukup intens. 

2. Berdasarkan hasil temuan data dapat 

menunjukkan adanya hubungan antara 

kontrol orang tua terhadap perilaku 

merokok pada anak di Kecamtan Gubeng, 

Surabaya dengan arah hubungan yang 

negatif, di mana semakin kuatnya kontrol 

orang tua yang diberikan maka perilaku 

merokok anak akan melemah. Akan 

tetapi kekuatan hubungan dalam korelasi 

keduanya berdasarkan tabel keeratan 

hubungan rho spearman menunjukkan 

angka yang kuat. Sehingga hipotesis 0 

(H0) ditolak, dan hipotesis 1 (H1) 

diterima. 

3. Berdasarkan hasil temuan data dapat 

menunjukkan adanya hubungan antara 

peran peer group terhadap perilaku 

merokok pada anak di Kecamtan Gubeng, 

Surabaya dengan arah hubungan yang 

positif, di mana semakin tingginya peran 

peer group yang berpengaruh maka 

perilaku merokok anak akan semakin 

tinggi. Akan tetapi kekuatan hubungan 

dalam korelasi keduanya berdasarkan 

tabel keeratan hubungan rho spearman 

menunjukkan angka yang kuat. Sehingga 

hipotesis 0 (H0) ditolak, dan hipotesis 2 

(H2) diterima. 
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ABSTRAK 

 

 Pada saat ini, merokok sudah menjadi hal yang biasa ditemukan di kehidupan kita 

sehari-hari. Merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi tidak jarang kita 

temukan bahwa perokok adalah anak-anak dengan usia belia. Mereka sudah mengenal rokok dari 

berbagai sumber di lingkungannya. Bermula dari pengenalan ini, anak-anak mencoba perilaku 

merokok tersebut. Padahal dapat kita ketahui bahwa merokok hanya diperuntukkan bagi yang 

sudah berusia minimal 18 tahun, sebagaimana dicantumkan di dalam berbagai kemasan rokok 

yang di pasarkan di Indonesia. Pada survei tahun 2014, sebanyak 20,3% anak usia sekolah di 

Indonesia sudah mengkonsumsi rokok dengan responden anak usia 13-15 tahun. Angka ini 

semakin meningkat tiap tahunnya.   

 Semakin tingginya jumlah perokok di Indonesia tentunya menjadi masalah bagi bangsa 

ini. Tingginya jumlah perokok di Indonesia ini menandakan bahwa kesadaran akan bahaya rokok 

masih rendah. Ancaman akan bahaya rokok pada kelompok usia anak merupakan hal yang tidak 

bisa disepelekan. Perilaku merokok pada anak bukanlah perilaku yang dapat muncul tanpa 

adanya faktor-faktor pendukung yang bersumber dari lingkungan di sekitar mereka yang dapat 

mempengaruhi anak-anak tersebut. Anak-anak yang pada dasarnya memang memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi, sehingga cenderung ingin mencari tahu dan mencoba hal-hal baru 

yang ada di sekitarnya, entah itu hal yang positif ataupun negatif.  

  Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi anak dalam berperilaku merokok adalah 

peran peer group atau kelompok bermain. Teman sepermainan sedikit atau banyak akan 

memberi dampak positif ataupun negatif ke dalam diri anak. Teman sepermainan dapat terbentuk 

di dalam lingkungan akademik seperti sekolah ataupun non akademik seperti lingkungan rumah. 

Tetapi karena anak lebih sering menghabiskan waktu di sekolah tentu menyebabkan mereka 

lebih sering bertemu dengan teman sepermainan yang terbentuk di lingkungan sekolah. Intensitas 

mereka bertemu di luar rumah yang seringkali tanpa pengawasan dari orang dewasa akan 

membuat anak-anak ini lebih leluasa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa 

sepengetahuan orang tua mereka. Walaupun tidak selalu yang dilakukan oleh teman sepermainan 

itu adalah perilaku yang negatif tetapi jika teman sepermainan anak salah satunya atau malah 

hampir semua anggotanya mempunyai perilaku yang negatif tentu ini akan dapat mempengaruhi 

perilaku individu cepat atau lambat. Salah satu perilaku negatif yang saat ini memprihatinkan 

bagi anak-anak adalah perilaku merokok.  

 Faktor lain yang diduga mempunyai pengaruh terhadap perilaku merokok pada anak 

adalah kontrol orang tua. Keluarga, khususnya orang tua akan menjadi agen sosialisasi pertama 

dari sang anak dan dalam hal mengendalikan perilaku anak. Berasal dari orang tua itulah anak 

akan memulai proses pembelajarannya dan dari orang tua memberikan tanggapan atas apa yang 

dilakukan oleh anak mengenai hal yang positif dan negatif. Dimulai dari memperkenalkan pola 

tingkah laku yang baik, sikap, keyakinan dan norma-norma yang ada di masyarakat yang 

seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga dapat membentuk kepribadian yang 

baik bagi anak nantinya. Perilaku seorang anak biasanya ditentukan oleh orang tuanya, mereka 

itulah yang nantinya akan menentukan perilaku anak itu baik atau buruk. Semakin bertambahnya 

usia anak, semakin banyak hal yang akan diketahui oleh anak, dengan atau tanpa sepengatahuan 

dari orang tua. Berbagai hal yang dipelajari anak di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan 

di sekolah ataupun di tempat bermainnya tentu akan ikut mempengaruhi perilaku anak, entah itu 



perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Peranan orang tua dibutuhkan untuk mengontrol 

anak dengan cara memberikan pengawasan dan membekali anak sehingga anak memiliki 

perilaku yang baik dan tidak melakukan berbagai tindakan penyimpangan seperti merokok. 

Pembekalan dari orang tua dapat berupa nasehat pada awalnya, untuk melakukan pencegahan 

terhadap perilaku merokok yang akan merugikan kesehatan anak. 

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. Tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah 1. mendeskripsikan intensitas perilaku merokok pada anak di 

Kecamatan Gubeng, Surabaya, 2. mengetahui pengaruh kontrol orang tua terhadap perilaku 

merokok pada anak,dan 3. mengetahui pengaruh peran peer group terhadap perilaku merokok 

pada anak. 

Teori yang digunakan untuk mendukung persoalan dalam penelitian ini adalah teori 

kontrol sosial dari Travis Hirschi dan teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif. Lokasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gubeng, Surabaya karena Kecamatan 

Gubeng sendiri menurut sensus penduduk pada tahun 2014 berada di urutan keenam dengan 

kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kota Surabaya dan seringnya ditemukan anak yang 

berperilaku merokok berkumpul bersama peer groupnya. Teknik pengambilan sampel data yang 

digunakan adalah teknik accidental sampling dan teknik snow ball sampling, dengan jumlah 

responden yang berhasil dirumuskan sebanyak 96 responden, tetapi akan dibulatkan menjadi 100 

responden untuk mempemudah perhitungan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dengan cara wawancara 

langsung menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sedangkan metode pengumpulan 

data secara sekunder menggunakan data-data statistik, buku, skripsi, jurnal, maupun website. Tes 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes statistik  korelasi Rho Spearman karena 

tes statistik korelasi Rho Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. 

Temuan-temuan data yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

- Tingkat intensitas 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. Kekuatan hubungan kedua variabel kuat dengan arah hubungan kedua 

variabel adalah negatif, sehingga ketika kontrol orang tua kuat maka perlaku merokok pada 

anak akan menurun atau lemah, begitu juga sebaliknya jika kontrol orang tua lemah maka 

perilaku merokok pada anak akan tinggi. Adanya hubungan antara dua variabel membuktikan 

bahwa hipotesis 0 (HO) ditolak, dan hipotesis 1 (H1) diterima. 

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

Gubeng, Surabaya. Kekuatan hubungan kedua variabel kuat dengan arah hubungan kedua 

variabel adalah positif, sehingga diketahui bahwa jika peran peer group kuat maka perilaku 

merokok pada anak akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya jika peran peer group lemah 

maka perilaku merokok anak akan lemah juga. Adanya hubungan antara dua veriabel 

membuktikan bahwa hipotesis 0 (H0) ditolak, dan hipotesis 2 (H2) diterima. 
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ABSTRACT 

 

Currently, smoking has become commonplace in our daily lives. Smoking is not only 

done by adults only, but not infrequently we find smokers are children of young age. They 

already know cigarettes from various sources in the neighborhood. Starting from this 

introduction, the children try smoking behavior. We know that smoking is only for those who 

have a minimum of at least 18 years, the distribution in various packaging of cigarettes are 

marketed in Indonesia. By 2014, as many as 20.3% of school-aged children in Indonesia are 

already consuming cigarettes with respondents aged 13-15 years. This number is increasing 

every year. 

The higher the number of smokers in Indonesia is certainly a problem for this nation. The 

high number of smokers in Indonesia indicates that the danger of cigarettes is still low. The 

threat of cigarette smoking in the age group of children is something that can’t be 

underestimated. Smoking behavior in small children behaviors that can arise without any 

supporting factors sourced from the environment around them that can affect these children. 

Children who are in it do have a high curiosity, so real want to find and try new things around 

him, whether it's a positive or negative. 

One of the factors that is developing in the role of smoking is the role of peer group or 

play group. Little or multiple playmates will have a positive or negative impact on the child. 

Friends of the game can be formed in an academic environment such as school or non academic 

such as home environment. Become more frequent meet with friends form the kind that formed 

in school environment. The intensity they meet outside the home full of unattended adults will 

make these children more freely doing whatever they want without the knowledge of their 

parents. The event is not always done by a friend of the game is a negative behavior if a friend is 

wrong or even almost all of its members have negative behavior of course this will be able to 

influence the behavior sooner or later. One of the negative behaviors that are currently of 

concern to children is smoking behavior. 

Factors that have an influence on smoking behavior in children are parental controls. The 

family, especially the elderly will be the first social agent of the child and in controlling the 

child's behavior. Coming from the parent's child will process the learning process and from the 

parents respond to what the child does about the positive and negative. Starting from the rise of 

good behavior patterns, attitudes, beliefs and norms that exist in society that should be done and 

should not be done can build a good personality for children later. The behavior of a child is 

usually determined by the parents, those who will later determine the child's behavior is good or 

bad. As the child grows older, the more things the child will know, with or without the 

knowledge of the parent. Various things that learn children outside the family environment, such 

as the environment in school or on the playground will certainly affect the child's behavior, 

whether it is good behavior or bad behavior. The role of parents is needed to control children by 

providing supervision and equip children with good behavior and not doing various irregularities 

such as smoking. Debriefing from parents can be an advice at the beginning, to prevent the 

behavior of smoking that will harm the health of children. 

This study formulates three issues about smoking behavior in children, whether there is 

influence of parental controls on smoking behavior in children, and whether there is influence of 

the role of peer groups against smoking behavior in children. The purpose of this study is 1. to 

describe the intensity of behavior in children in Kecamatan Gubeng, Surabaya, 2. to know the 



influence of parents on the behavior of smoking in children, and 3. to know the influence of the 

role of peer group against the behavior of smoking in children. 

The theory used to support the problem in this research is the social control theory of 

Travis Hirschi and the theory of differential association of Edwin H. Sutherland. This research 

uses quantitative research method and explanative research type. The location taken in this 

research is Gubeng District, Surabaya because Gubeng District itself according to the population 

census in 2014 is in sixth place with the highest population density in Surabaya City and often 

found the children who behave smoking together with peer groupnya. The sampling technique 

used is accidental sampling technique and snow ball sampling technique, with the number of 

respondents who successfully formulated as 96 respondents, but will be rounded up to 100 

respondents to facilitate the calculation. Methods of data collection is done in two ways, namely 

primary and secondary. Primary data collection by direct interview using questionnaires as 

research instruments, while the secondary data collection method using statistical data, books, 

thesis, journal, and website. The analytical test used in this study is the statistical test of Rho 

Spearman correlation since the test statistic correlation Rho Spearman is used to know the 

relationship between two variables. 

The findings of data generated in this study are as follows: 

- The level of intensity of smoking behavior in boys in Kecamatan Gubeng, Surabaya is quite 

intense. 

- There is a relationship between parental control of smoking behavior in children in District 

Gubeng, Surabaya. The strength of the relationship between the two strong variables with the 

direction of the relationship between the two variables is negative, so when the parental control 

is strong then the smoking behavior in the child will decrease or weak, and vice versa if the 

control of the parents is weak then the behavior of smoking in children will be high. The 

existence of relationship between two variables proves that hypothesis 0 (HO) is rejected, and 

hypothesis 1 (H1) is accepted. 

- There is a relationship between the role of peer group on smoking behavior in children in 

District Gubeng, Surabaya. The strength of the relationship between the two strong variables 

with the direction of relationship between the two variables is positive, so it is known that if the 

role of peer group is strong then the behavior of smoking in children will be higher, and vice 

versa if the role of peer group is weak then children's smoking behavior will be weak as well. 

The relationship between two variables proves that hypothesis 0 (H0) is rejected, and hypothesis 

2 (H2) is accepted. 
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