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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan individu dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi baik secara 

fisik maupun emosional. Remaja yang sering diistilahkan masa adolescence 

diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa 

yang menyangkut perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional (Santrock, 

2003: 26). Menurut Berk (2012: 547) masa remaja (adolescence) adalah periode 

transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Bigot, dkk., sesekali menyamakan 

arti antara pubertas dan adolescence (masa remaja) yang berada pada rentang usia 

15-21 tahun (dalam Mappiare, 1982: 23). Menurut Mappiare (1982: 28) pubertas 

merupakan periode transisi dan tumpang tindih. 

Pada masa ini, remaja cenderung mengalami permasalahan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Menurut Hall (dalam Santrock, 2003: 10), remaja 

adalah masa yang penuh dengan „topan dan tekanan‟ atau „strom and stress’. 

Pandangan Hall (dalam Santrock, 2003: 10) menggambarkan bahwa masa 

perkembangan remaja adalah masa yang dipenuhi dengan goncangan yang 

ditandai dengan konflik dan perubahan suasana hati. 

Masa remaja adalah masa ketika remaja sedang dalam proses mencari 

identitas (Hurlock, 1980: 208). Menurut Erickson, identitas diri yang dicari remaja 

berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam 
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masyarakat, dan apakah individu tersebut seorang anak atau seorang dewasa 

(dalam Hurlock, 1982: 208). Remaja akan mencoba sesuatu yang baru dalam 

kehidupannya untuk mengetahui identitas dirinya, salah satunya adalah mencoba 

merokok. Remaja akan melakukan perilaku merokok hanya sebagai coba-coba 

dan perilaku tersebut dilakukan oleh remaja sebagai upaya menemukan identitas 

dirinya dihadapan teman sebayanya bahwa dirinya sudah dewasa dan tidak ingin 

dianggap sebagai anak-anak. Selain itu, perilaku merokok yang dilakukan oleh 

remaja karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan 

remaja masih dalam kondisi labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

Menurut Sitepoe (dalam Sanjiwani dan Budisetyani, 2014: 345) perilaku 

merokok adalah suatu perilaku yang melibatkan proses membakar tembakau yang 

kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok ataupun pipa. Sementara itu 

menurut Levy (dalam Dianerizki & Yusti, 2010: 3) perilaku merokok adalah 

sesuatu aktivitas yang dilakukan seseorang berupa membakar dan menghisapnya 

serta dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang di sekitarnya.  

Berkaitan dengan perilaku merokok ini, menurut Ahsan (Peneliti Lembaga 

Demografi Universitas Indonesia) ada sebanyak 60 juta penduduk Indonesia 

menjadi perokok aktif dan 97 juta lainnya perokok pasif dan Indonesia menempati 

urutan kelima sebagai negara yang memiliki angka perokok tertinggi di dunia 

(Okezone, 2015). Hal ini membuktikan bahwa rokok banyak dikomsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. 

Perilaku merokok di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, 

tapi juga dilakukan oleh remaja. Untuk usia remaja 15 tahun ke atas, 
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menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun, ini seperti ditemukan dari 

hasil survey beberapa lembaga, diantaranya yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi 

Nasional yang menemukan prevalensi perilaku merokok remaja sebesar 27% di 

tahun 1995 menjadi 34% di tahun 2004, dan berdasarkan Survey Kesehatan 

Rumah Tangga di tahun 2001, prevalensi perilaku merokok meningkat menjadi 

31,5%, kemudian berdasarkan Riset Kesehatan Dasar ditemukan prevalensi 

perilaku merokok meningkat dari 34,7% di tahun 2007 menjadi 36,3% di tahun 

2013 (Kemenskes RI, 2015). Terjadinya peningkatan prevalensi perilaku merokok 

dari tahun ke tahun, khususnya dikalangan remaja menyebabkan masalah perilaku 

merokok menjadi semakin serius. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya 

prevalensi perilaku merokok pada setiap tahun ini, maka dapat diperkirakan 

frekuensi rokok yang dihisap remaja setiap harinya juga semakin meningkat.  

Pada umumnya, remaja madya mulai merokok sebelum usia 15 tahun. 

Smet (1994: 293) mengatakan bahwa usia pertama kali merokok pada umumnya 

berkisar antara 11-13 tahun dan mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 

tahun. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian Sari, dkk., (2003) bahwa 

56% dari 150 remaja mulai merokok pada usia 12-14 tahun. Selain itu, 

berdasarkan data Global Youth Tobacco survey 2014 (GYTS 2014) menyebutkan 

40,3 % anak sekolah merokok (laki-laki 36%, perempuan 4,3%), 57,3% anak 

sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam rumah dan 60% terpapar di 

tempat umum atau enam dari setiap 10 anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar 

asap rokok di dalam rumah dan di tempat-tempat umum (Kemenkes RI, 2015).  
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Hal ini juga didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat, 

Thaha, & Syafar (2013) terhadap 471 orang siswa di 13 SMP Negeri di Kota 

Makassar. Dari hasil penelitian itu didapati sekitar 25,3% responden pernah 

merokok. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok sudah menjadi perilaku 

yang biasa bagi remaja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Komasari & Helmi (2000) terhadap 75 

siswa laki-laki menemukan bahwa remaja yang mengkomsumsi rokok sama 

dengan atau lebih besar dari empat batang per hari lebih dari 68% dan hanya 15% 

subjek yang menyatakan tidak tentu dalam mengkomsumsi rokok. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Sanjiwani & Budisetyani (2014) pada 75 siswa laki-laki 

SMAN 1 Semarapura bahwa siswa laki-laki yang merokok 1-4 batang per hari ada 

21 orang, 4-15 batang per hari ada 37 orang, dan lebih dari 15 batang per hari ada 

lima orang. Hal ini menunjukkan bahwa remaja madya mengkomsumsi rokok 

lebih dari dua batang per hari.  

Dengan semakin banyak frekuensi rokok yang dihisap dalam sehari, maka 

kemungkinan kadar  bahan berbahaya (nikotin, tar, monoksida) yang dihisap oleh 

perokok maupun orang lain yang terpapar asap rokok semakin tinggi.  Kondisi ini 

menyebabkan semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok 

maupun asap rokok terhadap perokok maupun lingkungan sekitar. Dan dampak 

negatif dari rokok itu akan sangat membahayakan kesehatan baik bagi perokok 

sendiri maupun orang lain,  seperti yang dikemukakan Nasution (2007: 13) bahwa 

merokok bukan hanya menjadi penyebab suatu penyakit, tetapi dapat mendorong 

munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. 
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Merokok bukan hanya berisiko bagi kesehatan, dilihat dari sisi ekonomi, 

merokok pada dasarnya „membakar uang‟ apalagi jika dilakukan oleh remaja yang 

belum memiliki penghasilan sendiri (Komasari & Helmi, 2000: 38).  Selain 

membahayakan kesehatan dan ekonomi, dampak negatif lain dari perilaku 

merokok bagi remaja adalah menjadi pintu masuk ke perilaku negatif yang lain 

seperti penyalahgunaan narkotika dan minum-minuman keras (Rachmat, dk., 

2013: 504). Menurut Silalahi & Eko (2010: 255) merokok merupakan stepping 

stone untuk menjadi seorang pecandu obat-obatan narkotika, dimana seorang 

perokok 13,45 kali lebih berisiko menjadi seorang pecandu dibandingkan dengan 

yang bukan perokok. 

Pada umumnya, perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja madya 

karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk merokok. Ada 

banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada remaja. Menurut 

Lewin (dalam Komasari & Helmi, 2000: 38) perilaku merokok merupakan fungsi 

dari lingkungan dan individu. Artinya perilaku merokok disebabkan oleh faktor 

internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu dan juga disebabkan oleh 

faktor eksternal yaitu faktor luar yang ikut berpengaruh terhadap perilaku 

merokok seperti pola asuh permisif ibu (Sanjiwani & Budisetyani, 2014) dan 

konformitas pada teman sebaya (Molina, 2017). Berdasarkan hasil penelitian 

Sanjiwani dan Budisetyani (2014) di atas, pola asuh merupakan salah satu yang 

dapat menjadi faktor remaja merokok. 

Pola asuh yang diterapkan orangtua merupakan bagian yang penting dalam 

sosialisasi, proses dimana remaja belajar untuk bertingkah laku sesuai harapan dan 
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standar sosial (Silalahi & Eko, 2010: 164). Remaja madya yang penuh dengan 

berbagai permasalahan membutuhkan orangtua untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh remaja. Remaja madya yang mudah terpengaruh oleh 

pergaulan di lingkungan sekitar membutuhkan orangtua yang mampu mengontrol 

dan menasehati anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Kurangnya 

kontrol orangtua akan memungkinkan anak untuk mengikuti perilaku di sekitar 

lingkungannya dan akan mencoba berbagai perilaku yang didapatkan di 

lingkungan sekitar tidak terkecuali perilaku negatif yang salah satunya perilaku 

merokok.  

Berdasarkan hasil penelitian Baumrind (dalam Silalahi dan Eko, 2010: 9) 

bahwa salah satu dari jenis pola asuh orangtua itu adalah pola asuh orangtua yang 

permisif. Pola asuh permisif orangtua adalah gaya pengasuhan yang dilakukan 

orangtua yang tidak memberikan hukuman dan menerima semua tingkah laku 

anak tanpa adanya kontrol dari orangtua. Pola asuh permisif menjadikan anak 

berperilaku sesuai dengan keinginannya karena orangtua tidak memberikan aturan 

ataupun arahan kepada anak sehingga anak tidak tahu apakah perilakunya benar 

atau salah karena sangat minimnya pengarahan dan aturan dari orangtua, salah 

satunya perilaku merokok. Sesuai dengan hasil Penelitian Sanjiwani dan 

Budisetyani (2014) bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola 

asuh permisif ibu dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki. Sanjiwani dan 

Budisetyani (2014: 347) mengatakan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh 

yang tidak membimbing anak dan menyetujui segala tingkah laku anak termasuk 

keinginan-keinginan yang sifanya segera dan tidak menegakkan hukuman. Pola 
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asuh permisif orangtua adalah pola asuh yang diterapkan orangtua dengan tidak 

menegakkan aturan secara ketat dan cenderung untuk mengacuhkan dan 

memaafkan tingkah laku bermasalah (Setiono, 2011: 93).  

Kurangnya kontrol dan arahan dari orangtua dapat menyebabkan anak 

meneruskan perilaku merokoknya. Remaja akan meneruskan perilaku merokok 

ketika mendapat penguatan dari orangtua (yang membuat perilaku merokok 

semakin sering diulang) (Ogden, dalam Prawitasari, 2012: 207), penguatan itu 

ditunjukkan dengan pembiaran orangtua terhadap perilaku merokok pada remaja 

madya dan tidak adanya hukuman serta tidak adanya larangan dari orangtua atas 

perilaku merokok yang dilakukan remaja madya tersebut. Kondisi ini 

menyebabkan  remaja madya beranggapan bahwa perilaku merokok merupakan 

perilaku yang wajar dan tidak berbahaya. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

pola asuh permisif yang diterapkan orangtua berpengaruh terhadap perilaku 

merokok pada remaja madya.  

Banyaknya remaja yang merokok juga tidak bisa dilepaskan dari faktor 

konformitas pada teman sebaya. Menurut Sears (1985: 76) konformitas adalah 

bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain 

menampilkan perilaku tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa seseorang 

akan mengikuti suatu budaya atau suatu perilaku pada kelompok tertentu, agar 

dapat diterima di dalam kelompok tersebut.  

Konformitas yang terjadi di lingkungan remaja dikarenakan remaja ingin 

mencari pengakuan dan perhatian dari teman-temannya dan ingin diterima 

menjadi bagian dari kelompok sebayanya serta tidak ingin dihindari oleh teman 
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sebaya hanya karena tidak mengikuti perilaku yang ditampilkan oleh teman 

sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan di dalam kelompok sebaya sangat 

diharapkan dan merupakan hal penting dalam kehidupannya (Prawitasari, 2013: 

208). Menurut Santrock (2003: 222) konformitas mengalami peningkatan selama 

masa remaja. Konformitas terhadap teman sebaya pada masa remaja dapat bersifat 

positif atau negatif (Santrock, 2007: 226). Konformitas yang dilakukan oleh 

remaja akan berpengaruh positif jika teman-teman sebayanya adalah remaja yang 

baik. Namun sebaliknya, jika teman-teman sebayanya adalah remaja yang 

bermasalah, maka konformitas yang dilakukan remaja akan berpengaruh negatif 

dan menimbulkan banyak keburukan pada remaja itu sendiri seperti perilaku 

merokok. Semakin tinggi konformitas pada teman sebaya, maka semakin 

berpengaruh konformitas terhadap perilaku remaja madya sehingga semakin 

serius tingkat rasa takut remaja terhadap penolakan dalam kelompok sebayanya. 

Sebaliknya, semakin rendah konformitas pada teman sebaya, maka semakin 

berkurang keinginan remaja untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya 

(Sears, 1985: 85-87). Kelekatan hubungan antar teman sebaya membuat remaja 

tidak ingin menolak permintaan teman sebayanya dan menaati permintaan teman 

sebayanya yang dalam hal ini adalah mencoba merokok. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Molina (2017) bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

konformitas terhadap perilaku merokok pada remaja. Molina (2017) menyatakan 

bahwa ketika remaja berada diantara kelompok sebayanya, remaja akan setuju dan 

sepakat dengan pendapat kelompok dan menganggap aturan kelompok adalah 

aturan yang paling benar serta ditandai dengan berbagai usaha yang dilakukan 
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remaja salah satunya dengan cara merokok agar diterima dan diakui 

keberadaannya dalam kelompok sebayanya.  

Pada umumnya remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman 

sebayanya daripada bersama keluarga. Kelompok teman sebaya sebagai 

lingkungan sosial bagi remaja mempunyai peranan yang penting, karena pada 

masa tersebut remaja mulai memisahkan diri dari orangtua dan mulai bergabung 

pada kelompok teman sebaya. Faktor utama yang menentukan daya tarik 

hubungan interpersonal diantara para remaja pada kelompok teman sebaya 

umumnya adalah adanya kesamaan dalam minat, nilai-nilai, pendapat, dan sifat-

sifat kepribadian (Yusuf, 2012: 60). 

Selama masa remaja, terutama diawal masa remaja, remaja lebih banyak 

menyesuaikan diri terhadap standar teman sebaya dibandingkan pada masa kanak-

kanak (Santrock, 2007: 226). Remaja mudah bergaul dengan teman sebaya yang 

memiliki kesamaan dengan dirinya dan berupaya untuk menjadi sama seperti 

teman sebayanya. Dalam hubungan pertemanan, seorang remaja merasa harus 

menunjukkan identitas dirinya dan eksisitenasinya agar dapat diterima oleh teman 

sekelompoknya termasuk dalam hal merokok. Remaja akan merokok sebagai 

satu-satunya cara untuk dapat diterima dalam kelompok sebayanya (Prawitasari, 

2013: 208). Sesuai dengan hasil penelitian Liem (2014) bahwa teman memiliki 

pengaruh paling kuat terhadap perilaku merokok pada remaja. 

Mengacu kepada fenomena peningkatan merokok yang terjadi dikalangan 

remaja seperti telah dikemukakan di atas dan dikaitkan dengan pola asuh permisif 

yang diterapkan orangtua dan besarnya kecenderungan remaja untuk konformitas 
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dengan teman sebaya pada masa remaja, maka hal ini (pola asuh permisif 

orangtua dan konformitas pada teman sebaya) juga menjadi fokus permasalahan 

dalam penelitian ini selain perilaku merokok. 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka judul dalam penelitian ini adalah “Hubungan Antara Pola Asuh Permisif 

Orangtua Dan Konformitas Pada Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Pada 

Remaja Madya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan permasalahan utama dalam penelitian ini dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Ada Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orangtua Dan 

Konformitas Pada Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja 

Madya. 

2. Apakah Ada Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orangtua Dengan Perilaku 

Merokok Pada Remaja Madya. 

3. Apakah Ada Hubungan Antara Konformitas Pada Teman Sebaya Dengan 

Perilaku Merokok Pada Remaja Madya. 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji secara 

ilmiah hubungan antara pola asuh permisif orangtua dan konformitas pada teman 

sebaya dengan perilaku merokok pada remaja madya. Untuk mencapai maksud 
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tersebut maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Ada tidaknya hubungan antara pola asuh permisif orangtua dan konformitas 

pada teman sebaya dengan perilaku merokok pada remaja madya. 

2. Ada tidaknya hubungan antara pola asuh permisif orangtua dengan perilaku 

merokok pada remaja madya. 

3. Ada tidaknya hubungan antara konformitas pada teman sebaya dengan 

perilaku merokok pada remaja madya. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Peneliti menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni 

konsep pola asuh permisif orangtua dankonformitas pada teman sebaya 

denganperilaku merokok, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada 

Remaja” oleh Komasari dan Helmi (2000). Kesimpulan penelitiannya 

menunjukkan bahwa sikap permisif orangtua terhadap perilaku merokok dan 

lingkungan teman sebaya merupakan prediktor bagi perilaku merokok pada 

remaja. Namun, yang paling berkontribusi adalah kepuasan psikologis yang 

dirasakan oleh remaja. Persamaan penelitian Komasari dan Helmi (2000) dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perilaku merokok pada remaja. 

Namun perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Komasari dan Helmi (2000) adalah penelitian kualitatif dengan satu variabel 
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tunggal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian 

kuantitatif. 

Penelitian mengenai perilaku merokok lainnya dilakukan oleh Fikriyah 

dan Febrijanto (2012), dengan judul“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Merokok Pada Mahasiswa Laki-laki di Asrama Putra”. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa ada pengaruh faktor psikologi terhadap perilaku merokok 

pada mahasiswa laki-laki yang tinggal di asrama putra STIKES RS Baptis Kediri 

sedangkan faktor biologi dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

merokok. Persamaan penelitian Fikriyah dan Febrijanto (2012) dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti perilaku merokok. Perbedaannya terletak pada 

jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah dan Febrijanto (2012) 

adalah penelitian kualitatif dengan satu variabel tunggal dengan desain penelitian 

deskriptif analitik dan menjadikan mahasiswa sebagai subjeknya. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional dan menjadikan siswa SMA sebagai subjeknya. 

Selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Sanjiwani dan Budisetyani 

(2014), dengan judul “Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada 

Remaja Laki-Laki di SMA Negeri 1 Semarapura”. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pola asuh 

permisif ibu dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki SMA Negeri 1 

Semarapura. Hasil penelitian Sanjiwani dan Budisetyani (2014) juga menemukan 

bahwa perilaku merokok dilakukan remaja laki-laki SMA Negeri 1 Semarapura 

untuk mengurangi perasaan cemas, marah, dan gelisah berdasarkan fungsi 
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merokok, merokok di kamar pribadi berdasarkan tempat merokok, merokok 

menjelang tidur malam berdasarkan waktu merokok, dan merokok 4-15 batang 

sehari berdasarkan intensitas merokok. Persamaan penelitian Sanjiwani dan 

Budisetyani (2014) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola 

asuh permisif dengan perilaku merokok. Perbedaannya adalah jika penelitian yang 

dilakukanoleh Sanjiwani dan Budisetyani (2014) meneliti tentang pola asuh 

permisif yang berfokus hanya kepada ibu saja, sedangkan peneliti meneliti tentang 

pola asuh permisif yang melibatkan kedua orangtua. Selain itu, perbedaannya juga 

terdapat pada jumlah variabel penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh 

Sanjiwani dan Budisetyani terdapat dua variabel yaitu pola asuh permisif dan 

perilaku merokok, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat 

tiga variabel yaitu pola asuh permisif orangtua, konformitas pada teman sebaya, 

dan perilaku merokok. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Durandt, 

Bidjuni, dan Ismanto (2015), dengan judul “Hubungan Antara Pola Asuh Orang 

Tua Dengan Kebiasaan Merokok Anak Usia Remaja 12-17 Tahun Di Desa 

Kilometer Tiga Kecamatan Amurang”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

ada hubungan bermakna antara pola asuh orangtua dengan kebiasaan merokok 

remaja usia 12-17 tahun di Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang. Hasil 

penelitian Durant, dkk., (2015) juga menemukan bahwa kebiasaan merokok pada 

remaja termasuk dalam kategori sedang. Persamaan penelitian Durant, 

dkk.,(2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perilaku 

merokok. Perbedaannya adalah jika pada penelitian yang di lakukan oleh Durant, 
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dkk.,(2015) meneliti tentang tiga macam pola asuh yaitu otoriter, demokratis, dan 

permisif, sedangkan peneliti meneliti tentang pola asuh yang lebih spesifik yaitu 

pola asuh orang tua yang permisif.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Molina 

(2017), dengan judul “Hubungan Antara Konformitas Terhadap Perilaku Merokok 

Pada Siswa SMP Negeri 1 Loa Janan”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara konformitas terhadap perilaku merokok di 

SMP Negeri 1 Loa Janan.  Hasil penelitian Molina (2017) juga menemukan 

bahwa perilaku merokok pada siswa di SMP Negeri 1 Loa Janan termasuk dalam 

kategori sedang (41,43%) dan konformitas pada siswa di SMP Negeri 1 Loa Janan 

juga termasuk dalam kategori sedang (48,57%), sedangkan hubungan antara 

konformitas terhadap perilaku merokok sebesar 73,9%. Persamaan penelitian 

Molina (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perilaku 

merokok dan konformitas. Perbedaannya terletak pada karakteristik subjek 

penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Molina adalah 

remaja awal sedangkan subjek penelitian dalam penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah remaja madya. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada jumlah 

variabel penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Molina (2017) terdapat 

dua variabel yaitu konformitas dan perilaku merokok, sedangkan pada penelitian 

yang akan peneliti lakukan terdapat tiga variabel dengan satu variabel tambahan 

yaitu pola asuh orangtua yang permisif. 

Selanjutnya penelitian mengenai perilaku merokok lainnya dilakukan oleh 

Liem (2014), dengan judul “Pengaruh Media Massa, Keluarga dan Teman 
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terhadap Perilaku Merokok Remaja di Yogyakarta”. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa teman memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku 

merokok remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan media 

massa dan keluarga. Persamaan penelitian Liem (2014) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang perilaku merokok pada remaja. Perbedaannya 

adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Liem (2014) menghubungkannya 

dengan media massa, keluarga, dan teman sebagai variabel bebas, sedangkan 

peneliti menghubungkannya dengan pola asuh orangtua yang permisif dan 

konformitas pada teman sebaya sebagai variabel bebas. 

Berdasarkan uraian persamaan dan perbedaan yang telah dikemukakan di 

atas, maka penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul “Hubungan Antara 

Pola Asuh Orangtua Yang Permisif Dan Konformitas Pada Teman Sebaya 

Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Madya” belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan serta pemahaman dalam ilmu psikologi khususnya psikologi sosial, 

terutama berkaitan dengan perilaku remaja sebagai pengaruh antara pola asuh 

permisif orangtua dan konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan penjelasan kepadaorangtua, pendidik, dan masyarakat umum 

mengenai pengaruh pola asuh permisif orangtua dan konformitas pada 
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teman sebaya terhadap perilaku remaja yang berkaitan dengan perilaku 

merokok. 

b. Memberikan masukan dan informasi kepada orangtua, pendidik, dan 

masyarakat umum mengenai hubungan antara pola asuh permisif orangtua 

dan konformitas pada teman sebaya dengan perilaku merokok. 

c. Bahan bacaan untuk menambah wawasan orangtua, pendidik, dan 

masyarakat umum agar selalu memberikan pengawasan dan menerapkan 

pola asuh yang lebih baik dari sebelumnya serta memperhatikan pergaulan 

anak dengan teman sebayanya agar anak tidak terjerumus kedalam perilaku 

menyimpang khususnya merokok. 


