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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Perilaku Merokok 

a. Pengertian Perilaku Merokok 

Chaplin (dalam Herri & Namora) mendefinisikan, perilaku 

adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, 

tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang, seperti proses 

berpikir, bekerja, hubungan seks, dan sebagainya. Ivan Pavlov 

mendefinisikan perilaku adalah keseluruhan atau totalitas kegiatan 

akibat belajar dari pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui 

proses penguatan dan pengkondisian. 
11

 

Merokok yaitu menghisap asap tembakau yang dibakar 

kedalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar. Menurut 

Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 

antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi 

daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah 

satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 

lewat mulut pada ujung lainnya.
12
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Henri dan Namora, Loc.Cit 
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 Sandi & Muhammad Sujarwo, Kumpulan  Materi Bimbingan Konseling, (Pekanbaru: 

PIONEER MPI, 2011), h. 168. 
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Menurut Abu Umar Basyir, merokok dalam bahasa Arab 

disebut “Tadkhin” dan dalam bahasa Inggris disebut “Smoking”, 

merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas menghisap rokok 

atau tembakau dengan berbagai cara.
13

 Sedangkan menurut Dadang 

Hawari bahwa, Rokok (tembakau) termasuk zat adiktif karena 

menimbulkan adiksi (ketagihan) serta ketergantungan , maka rokok 

(tembakau) tergolong ke dalam NAZA (narkotika, alkohol, dan zat 

adiktif), bila telah kecanduan sangatlah susah untuk menghentikan 

kebiasaan merokok.
14

 

 Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perilaku merokok adalah 

suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok kemudian menghisap 

dan menghembuskannya yang menimbulkan asap dan dapat terhisap 

oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 

b. Bahaya Merokok 

Bahaya yang ditimbulkan rokok sangat banyak bagi kesehatan. 

Akan tetapi masih banyak orang yang tetap memilih untuk 

menikmatinya. Dalam asap rokok terdapat 4000 zat kimia berbahaya 

untuk kesehatan, dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif 

dan tar yang bersifat karsinogenik. Racun dan karsinogen yang 

timbul akibat pembakaran tembakau dapat memicu terjadinya 

kanker. 
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Abu Umar Basyir, Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok,  (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2005), 

h. 5-6. 
14

Sabaruddin,  Jerat-jerat Narkoba Menerkam Mangsa, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2011), h. 43. 
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Efek dari rokok atau tembakau memberi stimulasi depresi 

ringan, gangguan daya tangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah 

laku dan fungsi psikomotor. Jika dibandingkan zat-zat adiktif 

lainnya, pengaruh rokok sangatlah rendah sehingga ketergantungan 

pada rokok begitu dianggap gawat.
15

 

c. Aspek-aspek Perilaku Merokok 

1. Fungsi Merokok dalam kehidupan sehari-hari 

Fungsi merokok dapat menggambarkan perasaan yang dialami 

oleh perokok, seperti perasaan positif ataupun negatif selain itu 

merokok juga berkaitan dengan masa mencari jati diri pada 

remaja. 

2. Intensitas Merokok 

1) Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok 

dalam sehari. 

2) Perokok sedang yang menghisap 5-14 batang rokok dalam 

sehari. 

3) Perokok ringan yang menghisap 1-4 batang rokok dalam 

sehari. 
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Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik), (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2006), h. 243. 
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3. Tempat Merokok  

Menurut Mu’tadin, tipe-tipe perokok berdasarkan tempat ada 

dua, yaitu : 

1) Merokok di tempat-tempat umum atau ruang publik 

a Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara 

bergerombol mereka menikmati kebiasaannya. 

Umumnya perokok masih menghargai orang lain, 

karena itu perokok menempatkan diri di smoking 

area. 

b.  Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-

orang lain yang tidak merokok, anak kecil, orang 

jompo dan orang sakit. 

2)  Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi 

a  Kantor atau di kamar tidur pribadi.  

b  Toilet. Perokok Jenis ini dapat digolongkan sebagai 

orang yang suka berfantasi.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I, Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya, 

(Jakarta: Salemba Medika, 2012), h. 97-98. 
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d. Tipe Perilaku Merokok 

Leventhal & Clearly mengemukakan, terdapat 4 tahap dalam 

perilaku merokok sehingga menjadi perokok yaitu: 

1. Tahap preparatory 

Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan 

mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat, atau hasil 

dari bacaan.  

2. Tahap initation 

Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan 

meneruskan ataukah tidak terhadap perilaku merokok. 

3. Tahap becoming a smoker 

Apabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 

batang perhari, maka mempunyai kecenderungan untuk menjadi 

perokok. 

4. Tahap maintenance of smoking 

Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara 

pengaturan diri. Merokok dilakukan untuk memperoleh efek 

fisiologis yang menyenangkan.
17

 

e. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

1. Faktor Biologis 

Nikotin didalam rokok merupakan salah satu bahan kimia yang 

berperan penting pada ketergantungan merokok. 
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Ibid. h. 62. 
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2. Faktor Psikologis 

Merokok dapat bermakna untuk meningkatkan konsentrasi, 

menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul 

rasa persaudaraan.  

3. Faktor Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan dan 

perhatian individu pada perokok.  

4. Faktor Sosio-Kultural 

Kebiasaan budaya, kelas sosial, tingkat pendidikan (kurangnya 

pengetahuan/ informasi), penghasilan dan gengsi akan 

mempengaruhi perilaku merokok pada individu. 

5. Faktor Sosial-Politik 

Menambah kesadaran umum berakibat pada langkah-langkah 

politik yang bersifat melindungi bagi orang-orang yang tidak 

merokok.
18

 

2.  Layanan Informasi 

a Pengertian Layanan Informasi 

  Layanan informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, 

karir atau jabatan serta pendidikan lanjutan. Menurut Tohirin 

layanan informasi merupakan layanan yang berupaya memenuhi 

kekurangan individu akan informasi yang  mereka perlukan. 
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Nasution, K.I, Perilaku Merokok Pada Remaja, http://library.usu.ac.id.Diakses pada 

tanggal 02/01/2018. 
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Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali 

siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan 

hidupnya dan tentang proses perkembangan untuk anak muda.
19

 

  Prayitno & Erman Amti menjelaskan bahwa layanan informasi 

adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu 

yang berkepentingan tentang berbagai hal untuk menjalani suatu 

tugas atau kegiatan, untuk menentukan arah suatu tujuan atau 

rencana yang dikehendaki. Dengan demikian layanan informasi itu 

pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam 

bimbingan dan konseling.
20

 

  Sedangkan menurut Suhertina layanan informasi yaitu layanan 

bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan 

memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan 

informasi jabatan. Informasi tentang sesuatu dapat di jadikan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan 

siswa.
21

 

  Winkel dan Sri Hastuti juga menjelaskan bahwa layanan 

informasi adalah usaha untuk membekali para siswa dengan 

pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, 

bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya 

                                                             
19

Tohirin, Bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah (BerbasisIntegrasi), (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 147. 
20

Prayitno & Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: RinekaCipta, 

2004), h. 60. 
21

Suhertina.Op. Cit. h. 119. 
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mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu 

mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri.
22

 

  Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa 

layanan informasi sebagai salah satu kegiatan bimbingan konseling 

yang mampu mencakup kegiatan lainnya. Karena layanan ini 

memberikan berbagai informasi, baik informasi pribadi, sosial, karir, 

maupun belajar. Hal ini secara tidak langsung dapan menyelesaikan 

masalah yang dialami siswa secara keseluruhan. 

b. Tujuan Layanan Informasi 

  Tujuan dari  layanan informasi adalah sebagai berikut: 

1) Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi 

yang diperolehnya terutama untuk kehidupannya, baik semasa 

masih sekolah maupun setelah menamatkan sekolah. 

2) Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang di 

perlukan. 

3) Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai 

sarana memperoleh informasi. 

4) Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-

kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan 

minat dan kemampuannya.
23
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Winkel dan Sri Hastuti,  Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan (Yogyakarta: 

Media Abadi, 2006), h 316. 
23

Budi Purwoko, Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling (Surabaya: Unesa 

University Press, 2008), h 52. 
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c. Macam-macam Layanan Informasi 

Menurut Prayitno dan Erman Amti, jenis-jenis layanan 

informasi dibedakan pada tiap tingkatan khususnya memasuki 

SMA/SMK/MA ialah : 

1) Jurusan atau program-program yang telah disediakan 

2) Mata pelajaran dan pembidangnya, seperti mata pelajaran 

umum, persiapan ke Perguruan Tingi, keterampilan 

3) Hubungan antara satu jurusan atau program dengan pekerjaan 

atau kegiatan dimasyarakat yang lebih luas 

4) Tersedianya latihan-latihan khusus 

5) Jadwal kegiatan belajar dan latihan 

6) Kegiatan ko dan ekstrakulikuler 

7) Tuntutan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar 

8) Peraturan sekolah, hak dan kewajiban siswa 

9) Fasilitas sumber belajar (perpustakaan, laboraturium, bengkel 

dan lain sebagainya) 

10) Pelayanan bimbingan dan konseling 

11) Fasilitas penunjang 

12) Kemungkinan beasiswa 

13) Kemungkinan melanjutkan keperguruan tinggi 

14) Ingin bekerja 

15) Keadaan fisik sekolah
24

 

3. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Informasi tentang Bahaya 

Merokok terhadap Perilaku Merokok 

Perilaku merokok merupakan suatu aktifitas yang sudah menjadi 

rutinitas rutin yang dilakukan oleh sebagian orang, tidak terkecuali pada 

remaja. Perilaku merokok dapat merusak kesehatan, baik kesehatan 

orang yang merokok (perokok aktif) maupun kesehatan orang yang tidak 

merokok (perokok pasif).  Lawrence Green mencoba menganalisis 

perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni faktor perilaku (behavior 
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Ibid.h. 262. 
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causes) dan faktor di luar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya 

perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan 

sebagainya. 

b. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas 

atau sarana-sarana kesehatan. 

c. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam 

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang 

merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan II.1 Kerangka Teori Modifikasi Teori Lawrence Green. 
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Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan  Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 194. 

Perilaku Merokok 

Perubahan Perilaku 

Keaktifan guru dan orang tua dalam pemberian 

informasi tentang bahaya merokok 

Pergaula Teman  Lingkungan  

Pengetahuan, Sikap, Pergaulan 

Potensi Sumber Daya 
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Mengacu pada teori Green tersebut, ada tiga alasan utama mengapa 

pemberian informasi perlu diselenggarakan. Pertama, memberikan 

individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang di 

perlukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi berkenaan 

dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. 

Dalam masyarakat yang majemuk dan serba kompleks, pengambilan 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagian besar terletak di 

tangan individu itu sendiri. Dalam hal ini, layananin formasi berusaha 

merangsang individu untuk dapat secara kritis mempelajari berbagai 

informasi berkaitan dengan tujuan hidup dan perkembangannya. 

Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. 

Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia 

mengetahui informasi yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak 

secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada 

tersebut. Dengan kata lain, berdasarkan atas informasi yang diberikan itu 

individu diharapkan dapat membuat rencana-rencana dan keputusan yang 

dibuatnya. 

Ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa 

pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda 

kemudian disesuaikan dengan aspek kepribadian masing-masing 

individu.
26
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Ibid.h. 260. 
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh keaktifan mengikuti layanan 

informasi tentang bahaya merokok terhadap perilaku merokok 

sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti. Terutama mahasiswa-

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. Tetapi penelitian yang mirip dengan penelitian 

tersebut seperti Fadhila Rahmi (2012) dengan judul “ Hubungan 

pengetahuan tentang resiko merokok dengan perilaku merokok pada laki-

laki usia produktif”. Fahdila Rahmi adalah mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Psikologi. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pengetahuan tentang resiko merokok dengan perilaku merokok pada laki-

laki usia produktif, artinya semakin tinggi pengetahuan tentang resiko 

merokok, maka akan semakin rendah tingkat perilaku merokoknya. 

Sebaliknya,semakin rendah pengetahuan tentang resiko merokok, maka 

akan semakin tinggi tingkat perilaku merokoknya. 

2. Misriana Sianipar (2015) dengan judul “Hubungan Sikap terhadap Iklan 

Rokok dan Konformitas Teman Sebaya dengan Perilaku Merokok 

Remaja”. Misriana Sianipar adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Psikologi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketiga hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu 

terdapat hubungan positif antara sikap terhadap iklan rokok dan 

konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok remaja, terdapat 
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hubungan positif antara sikap terhadap iklan rokok dengan perilaku 

merokok remaja dan terdapat hubungan positif antar konformitas teman 

sebaya terhadap perilaku merokok remaja. Hal ini dibuktikan untuk 

hipotesis pertama dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,658 

dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,001) dan korelasi persial untuk 

hipotesis kedua dan ketiga dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,345 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,001) dan dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,548 dengan taraf signifikansi 0,000 

(p<0,001). 

3. Noer Atika Idora (2014) dengan judul “ Efektifitas Layanan Informasi 

dalam Mereduksi Perilaku Merokok Siswa di SMPN 22 Pekanbaru”. 

Noer Atika Idora adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hasil peneitian ini 

menunjukkan  bahwa pelaksanaan layanan informasi dalam mereduksi 

perilaku merokok siswa dikategorikan “efektif”, ini terlihat dari hasil 

observasi yang dilakukan bahwa aspek-aspek yang diobservasi dilakukan 

sebanyak 23 kali dengan hasil pengamatan sebesar 68%. Efektifitas 

layanan informasi dalam mereduksi perilaku merokok dikategorika 

“efektif”, hal ini terlihat dari hasil pengolahan angket dengan jumlah 

77%. Dan hasil dari wawancara bahwa guru BK sudah memiliki 

kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan layanan informasi, guru BK 

sudah mendekati siswa dan mengakrabkan diri dengan siswa. Dalam 
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pelaksanaan layanan informasi siswa berperan aktif dan memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh guru BK. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasioal merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini di perlukan untuk 

menghindari kesalahan dalam penulisan ini. Konsep-konsep dioperasionalkan 

agar lebih mudah dan terarah. Konsep kajian ini berkenaan dengan pengaruh 

mengikuti layanan informasi bidang bimbingan pribadi terhadap perilaku 

merokok. Sehubungan dengan itu, maka: 

1. Layanan Informasi (Variabel X) 

Adapun indikator-indikator keaktifan siswa mengikuti layanan informasi 

sebagai berikut: 

a.  Hadir tepat waktu pada saat akan mengikuti layanan informasi. 

b.  Mengikuti layanan informasi sampai berakhir. 

c.  Menjalani komunikasi yang baik antar anggota. 

d.  Mengemukakan pendapat atau ide. 

e.  Bertanya terhadap hal-hal yang tidak dimengerti. 

f.  Menghargai pendapat teman. 

g.  Berusaha mengikuti atau menjalankan ide yang diberikan. 
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2. Perilaku Merokok (Variabel Y) 

Adapun indikator-indikator perilaku merokok sebagai berikut: 

a. Preparatory 

b. Initation 

c. Becoming a smoker 

a. Maintenance of smoking 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

a. Keaktifan  mengikuti layanan informasi tentang bahaya merokok di 

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. 

b. Perilaku merokok siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 

Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang lampau, setelah 

menetapkan anggapan dasar, maka membuat teori sementara yang 

kebenarannya masih perlu diuji.
27

 

a. Ha= Ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

layanan informasi tentang bahaya merokok terhadap perilaku 

merokok di Sekolah Menengah Kejuruan Telekomunikasi 

Pekanbaru. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatau Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 26. 
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b. Ho= Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

layanan informasi tentang bahaya merokok terhadap perilaku 

merokok di Sekolah Menengah Kejuruan Telekomunikasi 

Pekanbaru. 

 

 


