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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perilaku merokok dari berbagai sudut pandang memang sangat merugikan 

banyak pihak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekelilingnya. Perilaku 

merokok masih merupakan masalah pendidikan dan kesehatan dunia, karena dapat 

menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan kematian. Pada penelitian yang dilakukan 

tentang rokok, bahkan satu tahun belakangan dibungkus rokoknya diberikan gambar-

gambar tentang bahaya merokok sebagai usaha untuk mengurangi konsumsi rokok, 

namun masih banyak saja yang mengkonsumsi rokok. Bahkan berdasarkan bukti 

empiris, secara kuantitatif dari penelitian terdahulu diketahui bahwa angka prevalensi 

perokok dikalangan remaja (siswa sekolah menengah dan lanjutan) dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Bahkan data terbaru menunjukkan sudah sampai pada 

tahap yang sangat memprihatinkan (Efendi, 2005, hlm.633-634). 

Merokok di kalangan pelajar sekolah bukanlah suatu gejala yang baru lagi, 

apalagi untuk negara Indonesia. Dikalangan pelajar sekolah menengah pertama pula, 

masalah utama yang dialami oleh pelajar-pelajar tersebut adalah perokok pasif dengan 

anak-anak tercemarkan akan asap rokok yang telah dihisap oleh orangtua, atau orang 

dewasa di sekeliling pelajar. Lingkungan sekitar pelajar saja sudah membuat dan 

mendidik pelajar sebagai calon perokok aktif. Tanpa orangtua dan orang dewasa di 

sekelilingnya sadari dengan pelajar merokok pelajar sekolah rendah mempunyai rasa 

ingin tahu dengan rokok dan membuat pelajar untuk mencobanya. 

Usia siswa sekolah menengah pertama (SMP) adalah usia anak yang sangat 

labil untuk meniru lingkungannya, karena anak sedang mengalami transisi dari masa 

anak-anak menuju masa remaja. Menurut Alberty (dalam Syamsudin, 2004 hlm.130) 

masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang 

yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa 

dewasa. Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa 

(Santrock, 2007 hlm.20). Melihat dari tugasnya memang akan ada banyak hal yang 
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remaja temui dan coba sebagai pencarian jati dirinya. Tidak heran kalau nantinya 

terdapatan beberapa remaja merokok, karena dapat saja disebabkan oleh remaja yang 

salah dalam memilih perilaku sebagai jati dirinya. Perilaku merokok di mulai pada 

saat masa anak-anak dan masa remaja (Komalasari & Helmi, 2008 hlm.2). fenomena 

merokok dibuktikan dengan data Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 

tahun 2006 menunjukkan, prevalensi perokok remaja usia 15-19 tahun meningkat 

sebanyak 144 persen antara tahun 1995 dan 2004 (Rif’an, 2010 hlm.113). Saat 

ditelaah sebagian besar alasan para pelajar mulai mencoba merokok adalah coba-coba 

dan sebagian kecil karena dipaksa teman. Menunjukkan motivasi merokok pada anak 

umumnya karena adanya dorongan dari rasa ingin tahu, adanya persepsi positif 

tentang rokok dan pengaruh teman, karena teman merupakan peran penting dalam 

perkembangan anak, apalagi pada anak yang berusia SMP.  

Pengaruh lingkungan diawali dengan pergaulan dengan teman. Pada usia anak 

hingga remaja sebagian perilaku pelajar dipengaruhi oleh temannya, karena pada usia 

pelajar masih dalam pencarian kenyamanan dengan teman untuk hubungan 

perkawanan. Hubungan perkawanan sendiri merupakan hubungan akrab yang diikat 

oleh minat yang sama, kepentingan bersama, dan saling membagi perasaan, serta 

saling tolong menolong untuk memecahkan masalah bersama. Peran teman sebaya 

dalam pergaulan anak-anak menjadi sangat menonjol. Sejalan dengan meningkatnya 

minat individu dalam persahabatan serta keikut sertaan dalam sebuah kelompok. 

Menurut Santrock (2007,  hlm, 257) kelompok teman sebaya juga menjadi suatu 

komunitas belajar di mana terjadi pembentukan peran dan standar sosial yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan prestasi. 

Berdasarkan obsevasi di SMP Negeri 1 Anyer-Banten dalam suasana belajar 

ataupun waktu istrahat sedang berlangsung, baik siswa laki-laki maupun perempuan 

menghabiskan banyak waktunya bersama dengan teman-temannya. Seorang guru SMP 

Negeri I Anyer-Banten juga mengatakan ada dua bentuk perilaku yang muncul dari 

pengaruh teman sebaya, yang pertama kelompok siswa yang selalu berprestasi dan 

yang kedua yakni kelompok siswa yang suka melanggar aturan sekolah. Dalam 

kelompok siswa yang suka melanggar aturan sekolah, terdapat masalah tentang 
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perilaku merokok. Pada jam istirahat terdapatkan ada anak yang sedang merokok. 

Perilaku merokok sangat disayangkan banyak pihak, baik dari Guru-guru di sekolah 

maupun Orangtua pelajar. 

Menurut Laventhal (dalam Efendi, 2005 hlm. 635) ada kekhawatiran terhadap 

perilaku merokok pada remaja, yakni semakin muda seseorang menjadi seorang 

perokok, maka makin besar kemungkinan yang bersangkutan menjadi perokok berat 

diusia dewasa nantinya. Perilaku merokok adalah perilaku yang kurang baik terutama 

bagi seusia pelajar, karena semakin dini seseorang mengkonsumsi rokok maka 

semakin besar pula ancaman berbagai penyakit yang dapat dideritanya. Menurut Smet 

(dalam Efendi, 2005 hlm,635) berdasarkan hasil penelitiannya pada kota Semarang 

dan sekitarnya, perilaku merokok ternyata memiliki korelasi positif dengan kebiasaan 

minum alkohol di kalangan remaja. 

SMP Negeri 1 Anyer-Banten membutuhkan bantuan bimbingan pada siswa-

siswanya. Apabila perilaku merokok pada remaja atau siswa dibiarkan terus 

berkembang tanpa adanya upaya pencegahan secara sistematis, maka akan sangat 

membahayakan kehidupannya kelak (Efendi, 2005 hlm.635). Proses bimbingan sendiri 

merupakan bantuan yang diberikan Guru sebagai upaya mencegah atau mengurangi 

perilaku merokok. Menurut Kartadinata (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2008 : hlm, 3), 

bimbingan adalah proses dalam membantu individu untuk mencapai perkembangan 

optimal, yang diberikan pada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu 

mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami 

lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang jauh 

lebih baik, karena perilaku merokok sendiri bila tidak ditangani sejak sedini mungkin 

akan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam dirinya, serta akan lebih sulit lagi 

dalam penanganannya nanti. Tujuan dari diberikannya konseling di sekolah meliputi 

perubahan perilaku, mencapai kesehatan mental, mencapai keefektifan pribadi, 

memecahkan masalah dan mendorong siswa supaya mampu mengambil keputusan 

sendiri (Nurihsan, 2002 : hlm, 14). 
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Berdasarkan hasil uraian latar belakang, maka ditetapkanlah judul “Program 

Bimbingan Pribadi Sosial Sebagai Upaya Preventif Perilaku Merokok Siswa Sekolah 

Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Anyer Tahun Ajaran 2015/2016” 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Banyak dampak negatif dari perilaku merokok, tetapi perilaku merokok bagi 

kehidupan manusia merupakan kegiatan yang fenomenal. Padahal perilaku merokok 

bagi remaja dapat memberikan peluang masuknya perilaku negatif lainnya seperti 

minum-minuman alkohol, penyalah gunaan obat-obatan terlarang dan akhirnya sampai 

pada penggunaan narkotika (Khairun, 2011 hlm.4). Meskipun sudah diketahui 

banyaknya akibat negatif dari merokok tetapi jumlah perokok bukan semakin menurun 

tetapi semakin meningkat dan usia merokok semakin bertambah muda juga. Menurut 

Steinberg (dalam Astuti, 2007 hlm.52) merokok merupakan pintu gerbang utama 

penyalahgunaan obat-obatan. Sejumlah studi menunjukkan merokok berhubungan 

dengan penggunaan alkohol dan obat-obatan (Sequera et al, 2004 hlm.32). 

Merokok di satu sisi memang dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, 

namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi perokok sendiri dan 

orang disekitarnya. Perokok merasa mual, batuk, dan seringkali perasaan tidak enak 

lainnya karena merokok, tetapi tetap saja merokok. Kebiasaan merokok bukan hanya 

sebagai kebiasaan buruk, merokok juga merupakan sarana memasukkan obat ke tubuh. 

Menurut Fidiyanti (2009, hlm.31) remaja yang memiliki kebiasaan merokok 

memerlukan bantuan bimbingan pribadi yang bersifal responsif. Pelayanan responsif 

merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang memiliki kebutuhan dan 

permasalahan yang membutuhkan bantuan dengan sesegera mungkin. Masalah utama 

bagi perokok adalah menghentikan kebiasaannya, sekalipun mereka menyadari rokok 

berakibat buruk dan dapat mengancam dirinya. Efek langsung rokok yang 

menyenangkan sangat sulit untuk diatasi, termasuk oleh orang yang menyadari bahwa 

merokok adalah bunuh diri secara perlahan-lahan yang memberikan efek keenakan 

dan kenyamanan saat melakukan tindakan merokok tersebut. Sebelum remaja semakin 
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banyak yang mengkonsumsi rokok, maka diperlukan usaha pencegahan. pencegahan 

sendiri lebih ditekankan dalam pembentukan perilaku dan kehidupan sosialnya, karena 

perilaku dikendalikan oleh interaksi yang kompleks antara peristiwa internal dan 

kekuatan lingkungan (Ilfiandra, 2008 hlm.53). 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut, “program bimbingan pribadi sosial tentang upaya preventif perilaku 

merokok pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Anyer-Banten tahun 

ajaran 2015/2016”. 

2. Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah dari dibuatnya skripsi Program Bimbingan 

Pribadi Sosial Berdasarkan perilaku merokok : 

a. Bagaimana profil perilaku merokok siswa sekolah menengah pertama di SMP 

Negeri 1 Anyer-Banten tahun ajaran 2015/2016? 

b. Bagaimana program bimbingan pribadi sosial sebagai upaya preventif perilaku 

merokok pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Anyer-

Banten tahun ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Agar dapat merancang program bimbingan pribadi sosial sebagai upaya 

preventif perilaku merokok pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 

Anyer-Banten tahun ajaran 2015/2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan profil perilaku merokok siswa sekolah menengah pertama di 

SMP Negeri 1 Anyer-Banten tahun ajaran 2015/2016, 

b. Merancang program bimbingan pribadi sosial sebagai upaya preventif perilaku 

merokok pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Anyer-

Banten tahun ajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

Program bimbingan pribadi sosial dapat dipergunakan pada sekolah sebagai 

upaya preventif pencegahan perilaku merokok pada kalangan pelajar di sekolah. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun struktur organisasi dalam pembuatan skripsi mengenai program 

bimbingan pribadi sosial tentang upaya preveentif perilaku merokok adalah : 

Pada Bab I dipaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

penelitian. 

Pada Bab II dipaparkan teori yang relevan sebagai landasan dilakukannya 

penelitian, yang meliputi konsep remaja dan permasalahannya, perilaku merokok 

siswa, dan program bimbingan pribadi sosial tentang upaya preventif perilaku 

merokok siswa. 

Pada Bab III dipaparkan mengenai lokasi, populasi dan sampel penelitian, 

pendekatan dan metode penelitian, langkah-langkah penelitian, definisi operasional 

variabel, pengembangan insttrumen dan pengumpulan data, uji coba alat ukur, 

pengolahan data, serta penyusunan program bimbingan pribadi sosial tentang upaya 

preventif perilaku merokok. 

Pada Bab IV dipaparkan deskripsi dan hasil temuan penelitian yang 

mencangkup hasil penelitian dan pembahasan, program bimbingan pribadi sosial 

tentang upaya preventif perilaku merokok siswa kelas IX SMP Negeri 1 Anyer-

Banten, dan keterbatasan penelitian. 

Pada Bab V dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang 

meliputi rekomendasi bagi sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta bagi peneliti 

yang selanjutnya. 


