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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di era globalisasi semakin berkembangnya zaman, semakin 

berkembang hubungan sosial individu dengan adanya rasa ingin tahu terhadap 

segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Perkembangan zaman sangat 

rentan bagi remaja karena remaja sangat rentan dengan pengaruh lingkungan. 

Sepanjang masa remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat 

dominan. Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja mencari hubungan 

dengan orang lain atau dengan pergaulan. Perubahan-perubahan pada remaja 

akan mempengaruhi perubahan kognisi dan kepribadiannya serta kehidupan 

sosialnya. 

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa 

Latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan”. Istilah adolescence memiliki arti yang luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 1991). 

Masa remaja sering dilukiskan sebagai masa badai dan topan karena 

ketidaksesuaian antara perkembangan psikis dan sosial. Remaja masih belum 

mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun 

psikisnya (Monks dkk, 1989).Masa remaja termasuk pada tahapan kelima 

dalam fase perkembangan individu, rentang waktunya antara 13-21 tahun 

unutk remaja putri dan rentang waktu 14-21 tahun untuk remaja putra 

(Hurlock, 1994:27). Remaja juga sedang mangalami perkembangan pesat 

dalam aspek intelektual. Perkembangan intelektual yang terus-menerus 

menyebabkan remaja mencapai tahap berpikir operasional formal. Tahap ini 

memungkinkan remaja mampu berpikir secara lebih abstrak, menguji 

hipotesis dan mempertimbangkan apa saja peluang yang ada padanya daripada 

sakadar melihat apa adanya (Shaw & Costanzo, 1985; Asrori & Ali, 2011). 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Alberty (Syamsudin, 2004:130) Remaja merupakan suatu 
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periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang sejak 

berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa. Kedaan 

remaja dikatakan penuh energi, serba ingin tahu, belum sepenuhnya memiliki 

pertimbangan yang matang, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, 

nekat dan berani, emosi tinggi, selalu ingin mencoba dan tidak ingin 

ketinggalan. Sejumlah karakteristik sikap yang sering ditunjukan oleh remaja, 

yaitu: (1) kegelisahan, (2) pertentangan, (3) mengkhayal, (4) aktivitas 

berkelompok, (5) keinginan mencoba segala sesuatu (Asrori & Ali, 2011). 

Pada setiap fase perkembangan individu, terdapat permasalahan termasuk 

pada masa remaja. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh remaja, 

yaitu: (1) masalah emosiyang menyebabkan remaja stress, stress pada remaja 

dapat mempengaruhi remaja untuk memulai penggunaan alkohol dan obat-

obatan lainnya (Tombak, 2000), (2) masalah keluargayang dapat 

menyebabkan remaja berurusan dengan narkoba, sex (Richardson, 2004) dan 

merokok (McCubbinet al., 1985), (4) masalah penyesuaian diri dengan 

lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap nilai dan frekuensi absen di 

sekolah (Duboiset al., 1994). Permasalahan pada remaja yang berupa perilaku 

menyimpang (maladjustment), yaitu perkelahian, tawuran, free sex, minum-

minuman alkohol, geng motor, membolos sekolah, kabur dari rumah, 

membaca buku/menonton film porno, homoseksual, lesbian dan biseksual, 

prostitusi, pencurian, penyalahgunaan narkotika dan merokok. 

Merokok bagi kehidupan manusia merupakan kegiatan yang 

“fenomenal”. Artinya, meskipun sudah diketahui akibat negatif merokok tetapi 

jumlah perokok bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat dan usia 

perokok semakin bertambah muda. 

Rokok ada sejak abad ke 16 berkembang dan beraneka ragam jenisnya.  

Berdasarkan rasa rokok, meliputi rasa mint, buah-buahan, rasa cappuccino, 

dan rasa original. Berdasarkan bahan baku, meliputi rokok putih, rokok kretek, 

rokok klembak. Berdasarkan penggunaan filter, meliputi rokok filter dan 

rokok non filter.Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 

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

http://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter
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yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Merokok merupakan 

aktivitas menghisap asap rokok ke dalam tubuh dengan menggunakan pipa 

rokok dan mengeluarkan asap rokok melalui mulut yang dapat dilakukan oleh 

orang dewasa, remaja usia sekolah menengah, anak-anak usia sekolah dasar 

bahkan balita.  

Pelajar SMA berada pada masa remaja tengah dengan rentang usia 15-18 

tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang 

baru. Teman sebaya masih memiliki peran penting, namun remaja sudah lebih 

mampu mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada masa ini remaja sudah 

mengembangkan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas dan 

membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional 

yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting 

bagi individu (Agustiani, 2009 : 29). 

Menurut Erikson (Gatchel, 1989) remaja mulai merokok berkaitan 

dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa 

perkembangannya yaitu pada masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. 

Beberapa remaja melakukan perilaku merokok sebagai kompensatoris. Seperti 

yang dikatakan oleh Brigham (1991) bahwa perilaku merokok remaja 

merupakan perilaku simbolisasi. Simbol dari kematangan, kekuatan, 

kepemimpinan dan daya tarik terhadap lawan jenis. 

Menurut Leventhal (Efendi, 2005:635) ada kekhawatiran terhadap 

perilaku merokok pada remaja tersebut, yakni semakin muda seseorang 

memulai menjadi perokok, makin besar kemungkinan yang bersangkutan 

menjadi perokok berat di usia dewasa. Jika perilaku merorok pada remaja atau 

siswa tersebut dibiarkan terus berkembang tanpa adanya upaya pencegahan 

secara sistematis, maka akan membahayakan kehidupannya kelak.  

Merokok merupakan perilaku menyimpang di kalangan remaja yang saat 

ini semakin marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.Sebuah studi 

yang dilakukan di Amerika serikat terkait penelitian seputar merokok di 

kalangan remaja menegaskan bahwa rokok sudah menjadi tren pada usia 14-

17 tahun (Elizabeth& John, 1997). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
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Sebuah studi dilakukan di Amerika mengemukakan angka kebiasaan 

merokok pada remaja-remaja di Amerika serikat pada tahun 2000 melebihi 

25% dari angka kebiasaan merokok orang dewasa dan terdapat peningkatan 

sekitar 50% dari tahun 1988. Lebih dari 80% remaja yang berusia 18 tahun 

sebagai perokok aktif dan 3000 remaja merokok setiap hari (Soetjiningsih, 

2010). 

WHO juga semakin mempertegas bahwa seluruh jumlah perokok yang 

ada di dunia sebanyak 30% adalah kalangan remaja. hampir 50% perokok di 

Amerika Serikat termasuk usia remaja. Berdasarkan data tersebut dapat 

dikatakan bahwa perilaku merokok dimulai pada saat masa anak-anak dan 

masa remaja.Hasil riset WHO (World Health Organization)menyebutkan 

bahwa Indonesia merupakan salah satu dunia dengan jumlah perokok terbesar 

di dunia dan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 

menunjukan kelompok perokok aktif usia 10 tahun ke atas di Indonesia 

tercatat sebanyak 59,04% untuk pria dan 4,85% untuk wanita. Pada kelompok 

usia 10 tahun ke atas sebanyak 12,8% - 27,7% adalah laki-laki berusia muda 

(young males) dan sebanyak 0,64% - 1% adalah perempuan(Komalasari & 

Helmi, 2002; Dewi, 2012).  

Jumlah perokok di Indonesia kurang lebih 65,000,000 orang. Jumlah 

perokok remaja usia 10-24 tahun di Indonesia berdasarkan sensus penduduk 

tahun 2010, sekitar 13,5% dari jumlah remaja di Indonesia yaitu sebanyak 

10,148,318 orang.Dengan perokok remaja perempuan 2% dari jumlah remaja 

perokok yaitu 2,029,663 orang dan perokok remaja laki-laki 8,118,655 orang 

(http://www.bps.go.id./). 

Data riset kesehatan tahun 2007 di Indonesia, usia perokok pada usia 15-

19 tahun mencapai 4,2 juta jiwa. Dari angka tersebut 7% usia perokok adalah 

sekolah dasar (SD), 16% usia sekolah menegah pertama (SMP), sedangkan 

usia sekolah menegah atas (SMA) sebanyak 24% (Deputi Bidang Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional, 2012; Hardiyanti, 2012). 

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), setiap hari 

3600 anak-anak usia 12-17 tahun mulai merokok. Data yang dihimpun oleh 

http://www.bps.go.id./aboutus.php?sp=0
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Global Tobacco Yputh Survey (GTYS) atau survey merokok pada remaja 

memperlihatkan bahwa 34% remaja di Jakarta pernah merokok dan 16,6% 

hingga kini masih merokok. Data Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 

(Susenas) tahun 2006 menunjukan, prevalensi perokok remaja usia 15-19 

tahun meningkat sebanyak 44% antara tahun 1995 dan 2004 (Rif’an, 

2010:113). 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Dinas Kesehatan Jawa Barat pada 

tahun 2007 menyebutkan kabiasaan merokok di Jawa Barat rata-rata 

didominasi sejak usia remaja 15-19 tahun dengan persentase mencapai 50,4%, 

disusul kelompok usia 25-29 tahun dengan persentase 7,1% dan 5,8% pada 

kelompok usia diatas 30 tahun (DepKes R.I, 2008). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan peneliti terhadap 

siswa laki-laki pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 di SMA Negeri 15 

Bandung, peneliti menemukan kasus merokok pada siswa laki-laki dan 

perempuan kelas XI IPS sejumlah 192 orang, diperoleh data sebagai berikut: 

perokok berat 1,56 % (3 siswa), perokok sedang 16,67% (32 siswa) dan 

perokok ringan 14,58% (28 siswa). Faktor yang mempengaruhi mereka untuk 

merokok, yaitu: faktor teman sebaya 10,16%, faktor iklan 1,56%, faktor 

kepribadian tipe A 7,65% dan faktor kepribadian tipe B 10,14%. Merokok 

berdasarkan fungsi merokok 8,28%, tempat merokok 16,43%, waktu merokok 

17,92% dan dampak merokok 26,82%. 

Merokok dilingkungan pelajar SMA dapat dilihat dari fenomena dan 

aktivitas remaja dalam merokok. Perokok dapat merasakan sensasi dari 

merokok. Merokok di kalangan remaja merupakan ajang atau pencarian jati 

diri, dalam hal ini remaja merokok sebagai simbol kejantanan dan dapat 

mengurangi kecemasan. 

Berdasarkan kasus di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa merokok 

pada remaja paling kuat dipengaruhi oleh  lingkungan teman sebaya, kondisi 

psikologis, pengaruh orangtua dan pengaruh iklan yang berdampak negatif 

terhadap perkembangan psikologis remaja, motivasi belajar serta prestasi 

siswa remaja di sekolah.Menurut Kurt(Komalasari & Helmi, 2000:2) perilaku 
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merokok disebabkan oleh faktor dari dalam diri individu dan juga di sebabkan 

oleh faktor lingkungan. 

Masalah pokok dari remaja yang merokok adalah keinginan yang kuat 

dari dalam diri remaja untuk memperoleh ketenangan, kenyamanan dan 

kesenangan. Merokok akan menjadi awal permasalahan bagi remaja seperti 

terganggunya kesehatan, putus sekolah, perilaku seks yang tidak sehat, 

perilaku delinkuensi dan penggunaan alkohol serta merupakan pintu awal 

penggunaan obat-obatan terlarang di masa yang akan datang (Komalasari & 

Helmi, 2000:3). 

Merokok di usia remaja mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak 

dan lapisan masyarakat. Di pihak sekolah, siswa remaja yang merokok 

mendapatkan perhatian khususnya dari konselor atau guru bimbingan dan 

konseling. Peserta didik merupakan tanggung jawab serta peran penting 

konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam pemberian layanan 

bantuan untuk siswa yang memiliki kebiasaan merokok. Layanan bimbingan 

dan konseling diperlukan dalam rangka upaya kuratif terkait permasalahan 

pribadi dan sosial siswa. Bimbingan dan konseling pribadi-sosial merupakan 

bidang bimbingan di sekolah. 

Bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses bantuan untuk 

memfasilitasi siswa agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya, 

kemampuan mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan masalah-

masalah yang dialaminya.Bimbingan dan konseling sosial adalah proses 

bantuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman 

dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insani dan memecahkan 

masalah-masalah sosial yang dialaminya. Bimbingan pribadi-sosial 

merupakan upaya layanan yang diberikan kepada siswa, agar mampu 

mengatasi permasalahan pribadi dan sosial siswa dalam berinteraksi dalam 

lingkungan, serta siswa dapat membina hubungan sosial yang harmonis 

dengan masyarakat di lingkungan. Bimbingan pribadi-sosial diberikan dengan 

cara menciptakan lingkungan yang kondusif, efektif, interaksi dan komunikasi 
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yang akrab, mengembangkan pemahaman diri, menyalurkan sikap positif serta 

kemampuan pribadi-sosial yang tepat dan akurat (Yusuf, 2009).  

SMA Negeri 15 Bandung telah melakukan upaya untuk mencegah dan 

mengurangi perilaku merokok siswa yaitu dengan membuat peraturan sekolah 

mengenai larangan merokok bagi siswa. Upaya bimbingan dankonseling di 

SMA Negeri 15 Bandung dalam mencegah dan mengurangi merokok pada 

siswa yaitu dengan melaksanakan kegiatan layanan orientasi terhadap anak 

kelas X mengenai penyuluhanbahaya NARKOBA (Narkotika, Psikotropika 

dan Bahan adiktif lainnya), konselor mengenalkan alasan perlunya mentaati 

aturan dan norma berperilaku khususnya dalam mengurangi merokok serta 

melakukan layanan responsif berupa konseling individual terhadap siswa yang 

tertangkap sedang merokok di lingkungan 

sekolahdanmemanggilorangtuasiswabagisiswa yang tertangkapmerokok di 

sekolahsertamemberikansuratperjanjianuntuktidakmengulangperbuatannyalagi

.  

Merokok pada siswa kelas XI di SMA Negeri 15 Bandung merupakan 

bentuk kasus dan permasalahan siswa di sekolah. Permasalahan merokok pada 

siswa memerlukan sebuah upaya bantuan dari konselor sekolah melalui 

layanan konseling dalam rangka melakukan upaya kuratif terkait masalah 

pribadi-sosial siswa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMA Negeri 15 

Bandung terhadap perilaku merokok siswa, peneliti direkomendasikan oleh 

guru bimbingan dan konseling untuk membuat intervensi dalam mengurangi 

merokok siswa. Pada penelitian ini ditunjukan untuk memperoleh gambaran 

umum perilaku merokok siswa remaja dan strategi manajemen diri sebagai 

strategi untuk mengurangi merokok siswa, sehingga dapat menjadi rujukan 

bagi konselor dalam mengurangi merokok siswa remaja kelas XI di SMA 

Negeri 15 Bandung. 

Manajemen diriatau pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan 

perilaku yang dalam prosesnya konseli mengarahkan perubahan perilakunya 

sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik teurapetik.Manajemen 

dirimerupakan salah satu model dalam cognitive-behavior therapy. Cognitive-
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behavior therapy (CBT) merupakan salah satu rumpun aliran konseling 

direktif yang dikemukakan oleh Williamson dengan modifikasi bersama 

teknik kognitif (Cormier&Cormier, 1985 : 519). 

Manajemen diribertujuan untuk membantu siswa merubah perilaku 

negatifnyadan mengembangkan perilaku positifnya dengan jalan mengamati 

diri sendiri, mencatat perilaku-perilaku tertentu (pikiran, perasaan, dan 

tindakannya) dan interaksinya dengan peristiwa-peristiwa lingkungannya, 

menata kembali lingkungan sebagai isyarat khusus (cues) atau antesedent atau 

respon tertentu, serta menghadirkan diri dan menentukan sendiri stimulus 

positif yang mengikuti respon yang diinginkan (Asrori, 1995:38). 

Dalam menggunakan strategi manajemen diri, di samping klien dapat 

mencapai perubahan perilaku sasaran yang diinginkan juga dapat berkembang 

kemampuan manajemen diri (Karoly & Kanfer, l982).Strategi manajemen diri 

berpotensi meningkatkan pengendalian diri remaja dengan mengatasi perilaku 

merokokkarena remaja tampaknya memiliki efek langsung pada merokok dan 

efek tidak langsung melalui teman sebaya yang merokok (Janet, 2006). 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian dan Rumusan Masalah Penelitian 

Dampak terbesar yang ditimbulkan dalam merokok yaitu dapat merusak 

kesehatan seperti kanker mulut, bibir, kerongkongan, paru-paru, penyakit 

jantung dan mempengaruhi rongga hidung serta kerongkongan seseorang yang 

dapat menghambat tajamnya penciuman, menimbulkan pilek, batuk, radang 

selaput lendir, rongga hidung yang mengakibatkan banyak meludah, lidah 

yang merasa kesakitan (Nainggolan, 2001). Merokok mempengaruhi otak 

seseorang, otak akan kekurangan oksigen yang mengakibatkan kurang 

efisiensinya mental seseorang, bahkan kemauan seseorang dapat diperlemah 

karena akibat merokok (Gillie; Nainggolan, 2001). Glasgow dan Bernstein 

(Indirawati& Nashori, 2007) mengemukakan bahwa perilaku merokok dapat 

menyebabkan ketergantungan terhadap nikotin. Efek toleran yang disebabkan 

oleh nikotin sebenarnya relatif ringan, tetapi sifat adiktifnya dapat 

menyebabkan tubuh tergantung dan termanifestasi dalam bentuk  pusing-
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pusing, mudah gugup, lesu, sakit kepala, dan perasaan cemas (Theodorus, 

1994). Sejumlah studi menunjukan merokok berhubungan dengan penggunaan 

alkohol dan obat-obatan (Sequera et al., 2004:32). Banyak penelitian 

membuktikan bahwa kebiasaan merokok meningkatkan resiko timbulnya 

berbagai penyakit, seperti penyakit kanker, paru-paru, jantung koroner, 

impotensi, stroke, merusak otak dan indra, mengancam kehamilan, 

merontokkan rambut, katarak, keriput, meusak pendengaran, merusak gigi, 

emfisema, osteoporosis, tukak lambung, kanker rahim dan keguguran, 

kelainan sperma, penyakit burger, dan gangguan psikologi (Ellizabet, 2010: 

106). Merokok akan menjadi awal permasalahan bagi remaja seperti 

terganggunya kesehatan, putus sekolah, perilaku seks yang tidak sehat, 

perilaku delinkuensi dan penggunaan alkohol serta merupakan pintu awal 

penggunaan obat-obatan terlarang di masa yang akan datang (Komalasari & 

Helmi, 2000:3). 

Keberhasilan berhenti merokok berbeda satu dengan lainnya, tergantung 

pada penyebab awal merokok, rentang waktu menjadi perokok, dosis rokok 

yang dihisap, dan kuatnya gejolak yang dialami. Upaya berhenti merokok 

dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti perubahan cara pandang 

beragama dari ritualitas menjadi pemaknaan (penuh kesadaran), ataupun dapat 

juga dari tekanan sakit fisik yang amat kuat dengan risiko tinggi (kematian) 

apabila tidak menghentikan perilaku merokoknya (Syafiieet al., 2009). 

Menurut Jacken (2002) ada dua metode yang selama ini dikembangkan para 

ahli dalam dunia rokok untuk menghentikan kecanduan terhadap rokok yakni 

metode yang mengandalkan perubahan perilaku dan metode yang 

mengandalkan terapi obat-obatan. Metode perilaku dalam menghentikan 

kebiasaan merokok adalah bahwa perokok berubah tanpa bantuan obat-obatan. 

Metode yang mengandalkan perilaku, seperti: (1) Metode ’Cold Turkey’, (2) 

Cognitive Behavioral Therapy atau Terapi Perilaku Kognitif, (3)Aversive 

Conditioning atau Pengkondisian Berbalik. Metode yang mengandalkan terapi 

dan obat-obatan, seperti: (1) Nicotine Replacement Therapy atau Terapi 
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Penggantian Nikotin, (2) Pemberian obat-obatan bukan nikotin, (3) Metode 

Akupuntur, (4) Metode Hipnotis. 

Beberapa peneliti telah melakukan suatu intervensi dalam mencegah dan 

mengatasi kebiasaan merokok, di antaranya adalah penelitianpada siswa SMA 

Negeri1Natar menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan strategi 

self-control untuk mengurangi kebiasaan merokok siswa. Hasil penelitian 

menunjukan kebiasaan merokok dapat dikurangi menggunakan pendekatan 

konseling behavioral strategi self-control(Ananda, 2013). Penelitian mengenai 

efektivitas penggunaan cognitive behavior therapy (Terapi Perilaku Kognitif) 

untuk meningkatkan perceived self efficacy (PSE) berhenti merokok di 

kalangan siswa SLTP. Hasil penelitian menunjukan pendekatan cognitive 

behavior therapy efektif dalam meningkatkan perceived self efficacy (PSE) 

berhenti merokok siswa (Efendi, 2003). Upaya yang telah dilakukan pihak 

SMA Negeri 15 Bandung dengan membuat peraturan sekolah mengenai 

larangan merokok bagi siswa. Namun, hasil studi pendahuluan menunjukan 

bahwa upaya yang dilakukan pihak sekolah tidak membuat siswa mengubah 

perilaku merokoknya karena tidak mengubah pemikirannya tentang merokok. 

Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan upayauntuk mengurangi 

merokok siswa dengan srategi manajemen dirisebagai sebuah pendekatan 

kognitif-perilaku. Pendekatan kognitif-perilaku dibangun berdasarkan asumsi, 

teknik dan strategi riset yang menekankan pada pentingnya aspek kognitif 

yang berperan penting dalam perilaku. Perilaku dikendalikan oleh interaksi 

yang kompleks antara peristiwa internal dan kekuatan lingkungan (llfiandra, 

2008:53).Manajemen dirimerupakan salah satu model dalam cognitive-

behavior therapy. Manajemen dirimeliputi pemantauan diri (self-monitoring), 

reinforcement yang positif (self-reward), kontrak atau perjanjian dengan diri 

sendiri (self-contracting), dan penguasaan terhadap rangsangan (stimulus 

control)  (Gunarsa, 1996: 225-226). Selanjutnya, dinyatakan bahwa self-

intractional (menginstruksi diri) merupakan teknik kognitif yang mempunyai 

peranan penting atau sebagai pendukung terhadap manajemen diri. “Cognitive 

theory suggest that some problems in self-management may be caused by 



11 
 

 
Raden Dewi Noviyanti, 2014 
 Efektivitas Strategi Manajemen Diri Untuk Mengurangi Merokok 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

faulity constructs other cognitions about we world or people around us, or of 

ourselves” (Yates, 1985:63). Pengaruh teori kognitif pada masalah-masalah 

manajemen diridisebabkan oleh kesalahan konstruksi-konstruksi atau kognisi-

kognisi yang laintentang dunia atau orang-orang di sekitar kita atau diri kita 

sendiri. Self-instructional atau menginstruksi diri sendiri pada hakikatnya 

adalah bentukrestrukturisasi aspek kognitif. Teknik manajemen diridiyakini 

efektif karena teknik manajemen diridapat digunakan untuk berbagai perilaku 

sasaran (Krumboltz & Thorensen, 1976:426). Merokok pada remaja tidak 

boleh dibiarkan karena akan membahayakan remaja. Merokok pada remaja 

akan membahayakan remaja karena pada umunya akan menjadi prediktor bagi 

sejumlah problem pada remaja seperti putus sekolah, perilaku seks tidak sehat 

dan delikuensi (Mutia, 2010). 

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah penelitian dirumuskan dalam 

pertanyaan “apakah strategi manajemen diri efektif untuk mengurangi 

merokok pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang efektifitas 

strategi manajemen diri untuk mengurangi merokok siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 15 Bandung.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis: menambah 

khazanah keilmuan mengenai perilaku merokok siswa Sekolah Menengah 

Atas, menambah dan memperkaya keilmuan Bimbingan dan Konseling dalam 

penggunaan strategi manajemen diri yang dapat mengurangi merokok siswa 

Sekolah Menengah Atas. (2) Manfaat Praktis bagi konselor dan siswa: 

konselor mengetahui profil dan analisis kebutuhan siswa yang 
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merokoksehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling dengan strategi 

manajemen diri sebagai upaya bantuan kepada siswa di sekolah untuk 

mengurangi merokok siswa Sekolah Menengah Atas dan siswa menyadari 

tujuan dirinya mengkonsumsi rokok, mengetahui kerugian dari mengkonsumsi 

rokok yang tidak terkendali, serta siswa mampu mengendalikan keinginannya 

untuk merokok agar tidak menjadi kecanduan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan mempermudah pembahasan skripsi, yang terdiri 

atas lima Bab. Bab I Pembahasan,yang berisilatarbelakang penelitian, 

identifikasi masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian, 

tujuanpenelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.Bab II Strategi 

Manajemen Diri untuk Mengurangi Merokok, yang berisi konsep dasar 

merokok, konsep dasar manajemen diri, asumsi, kerangka pemikiran, hipotesis 

penelitian. Bab III Metode Penelitian, yang berisi lokasi dan sampel 

penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional variabel, 

pengembangan instrumen dan pengumpulan data, uji coba alat ukur, prosedur 

dan tahapan penelitian, teknik analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, memaparkansertamenguraikanhasildaripenelitian yang 

telahdilakukan, membahas mengenaihasilpenelitianefektivitas strategi 

manajemen diri untuk mengurangi merokok siswa.Bab V Simpulan dan 

Rekomendasi, memaparkanhasilpenelitiansecarasingkat dan jelas serta 

memberikanrekomendasiterhadappengembangankeilmuan untuk 

perkembangan dan kelanjutan pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


