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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Merokok 

1. Pengertian Perilaku Merokok 

Menurut Sunaryo (dalam Fikriyah, dkk., 2012: 100) perilaku manusia 

adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung. Merokok menurut Armstrong 

(dalam Nasution, 2007: 10)  adalah menghisap asap tembakau yang dibakar ke 

dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar. 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.  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. Selain itu, menurut Komasari 

& Helmi (2000: 41) perilaku merokok adalah aktivitas subjek yang berhubungan 

dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui intensitas merokok, tempat 

merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan di atas, meskipun merokok 

itu merupakan aktivitas menghisap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan 

menghembuskan kembali asapnya keluar, namun tidak semua orang yang 

melakukan aktivitas seperti itu dikategorikan sebagai perilaku merokok. Hal ini 
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karena perilaku merokok muncul setelah individu menjadi perokok. Berdasarkan 

penjelasan Leventhal & Cleary (1980: 384) pada tahapan merokok, bahwa 

seseorang cenderung menjadi perokok apabila telah menghisap empat batang 

rokok atau lebih dalam sehari dan menjadikan rokok sebagai cara pengaturan diri 

dalam berbagai situasi. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku merokok adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh perokok dengan menghisap rokok, baik menggunakan rokok 

maupun menggunakan  pipa, dan menjadikan rokok sebagai cara pengaturan diri 

dalam berbagai situasi. 

2. Aspek-aspek Perilaku Merokok 

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Leventhal dan Cleary (1980: 383-

386) yaitu: 

a. Fungsi merokok 

Perokok menjadikan rokok sebagai penghibur bagi berbagai keperluan 

yang menunjukkan bahwa rokok memiliki fungsi yang begitu penting bagi 

kehidupannya yang memberikan efek positif bagi perokok. Fungsi 

merokok dapat menggambarkan perasaan yang dialami oleh perokok, 

seperti merokok untuk relaksasi,  untuk mengurangi kecemasan atau 

ketegangan, untuk meningkatkan kinerja pada saat ujian, dan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. 
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b. Intensitas merokok 

Seseorang yang menghisap empat batang rokok perhari sudah 

dikategorikan sebagai perokok dan empat batang rokok dapat 

menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada rokok sehingga terjadi 

peningkatan jumlah rokok yang dihisap dari satu batang perminggu 

menjadi 20 batang perhari. Terjadinya peningkatan jumlah rokok yang 

dihisap setiap harinya disebabkan efek yang dirasakan oleh perokok yang 

menyebabkan perokok kecanduan terhadap rokok. 

c. Tempat merokok 

Perokok akan melakukan aktivitas merokok dimana saja dan perilaku 

merokok ditunjukkan dengan meningkatnya variasi situasi dimana 

individu akan  merokok. 

d. Waktu merokok 

Perokok akan  merokok kapan saja perokok menginginkannya. 

 

3. Tahapan-Tahapan dalam Perilaku Merokok 

Menurut Leventhal & Cleary (1980: 384-387) 4 tahap dalam perilaku 

merokok antara lain: 

a. Tahap persiapan  

Tahap persiapan mencakup bagaimana persepsi seseorang mengenai rokok 

dan apa fungsi merokok. Pada tahap ini seseorang belum mencoba rokok 

atau dikategorikan sebagai tidak perokok dan seseorang merokok diawali 

ketika memiliki gambaran yang menyenangkan mengenai kebiasaaan 

merokok dan mengembangkan sikap tentang sebelum mereka mencoba 
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merokok. Sebuah niat untuk mencoba rokok menjadi prediktor tunggal 

terbaik untuk merokok dikemudian hari. 

b. Tahap permulaan  

Pada tahap ini seseorang akan mencoba merokok rokok pertama. Tahap ini 

juga disebut tahap perintisan merokok yaitu tahap menentukan apakah 

seseorang akan meneruskan ataukah tidak terhadap perilaku merokok. 

Seseorang pertama kali mencoba rokok dapat disebabkan atas desakan 

teman dan beberapa orang mulai merokok mungkin untuk mengendalikan 

emosi seperti kecemaan kerja. Pada tahap ini seseorang belum 

dikategorikan sebagai perokok karena tahap ini individu masih 

mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk menjadi seorang perokok. 

c. Tahap menjadi perokok  

Pada tahap ini seseorang cenderung menjadi perokok biasa apabila telah 

menghisap empat batang rokok perhari. Ada peningkatan bertahap dalam 

persentase merokok dan kenaikan secara bertahap jumlah rokok yang 

dihisap setiap harinya (satu batang rokok perhari menjadi dua puluh batang 

perhari) sehingga individu dapat dikategorikan sebagai perokok. Individu 

yang menjadi perokok biasa secara bertahap akan meningkatkan frekuensi 

merokok dan juga terlihat dari meningkatnya variasi dimana seseorang 

akan merokok. Pada tahapan ini seseorang merokok sebagai suatu proses 

belajar. 
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d. Tahap mempertahankan perilaku merokok  

Pada tahap ini individu sudah dikatakan sebagai seorang perokok karena 

individu tersebut benar-benar perokok. Merokok sudah menjadi bagian 

dari cara pengaturan diri (self  regulating) dalam berbagai situasi dan 

menjadikan seseorang untuk mempertahankan perilaku merokok. Perokok 

akan menggunakan rokok untuk mengatur keadaan emosional internal dan 

meminimalkan reaksi emosional negatif dalam situasi yang tidak 

menyenangkan. Merokok menjadi sarana untuk memperoleh efek  

fisiologis yang menyenangkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merokok muncul setelah seseorang menjadi perokok dan mempertahankan 

perilaku merokoknya. Seseorang akan menjadi perokok setelah menghisap empat 

batang rokok atau lebih dalam sehari  dan mempertahankan perilaku merokok 

dengan menjadikan rokok sebagai cara pengaturan diri dalam berbagai situasi. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok pada 

remaja. Secara umum remaja merokok dipengaruhi oleh faktor internal dan juga 

faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku merokok 

yaitu pola asuh permisif ibu (Sanjiwani dan Budisetyani, 2014) dan konformitas 

(Molina, 2017).  

Menurut Komasari & Helmi (2000: 41-45) faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok pada remaja antara lain: 
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a. Kepuasan psikologis 

Perilaku merokok dianggap memberikan kenikmatan, kepuasan, dan 

menyenangkan. Rokok diyakini dapat mendatangkan efek-efek yang 

menyenangkan. Hal ini dirasakan oleh remaja yang sudah terbiasa 

merokok, sebab bagi pemula efek yang timbul adalah pusing, mual-mual, 

dan mulut pahit. Hal ini dapat digambarkan bahwa kepuasan psikologis 

merupakan akibat atau efek yang diperoleh dari merokok yang berupa 

keyakinan dan perasaan yang menyenangkan, yang dirasakan oleh 

individu. 

b. Sikap permisif orangtua terhadap perilaku merokok remaja 

Sikap permisif orangtua terhadap perilaku merokok remaja adalah 

bagaimana penerimaan dari orangtua terhadap perilaku merokok pada 

remaja. Menurut pandangan social cognitive learning theory,  merokok 

bukan semata-mata proses belajar pengamatan anak terhadap orangtua atau 

saudaranya tetapi adanya pengukuh positif dari orangtua yaitu sikap 

permisif orangtua terhadap remaja atas perilaku merokok. 

c. Lingkungan teman sebaya 

Lingkungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat penting bagi 

remaja. Kebutuhan untuk diterima dan usaha untuk menghindari 

penolakan kelompok teman sebaya merupakan kebutuhan yang sangat 

penting. Remaja tidak ingin dirinya ditolak dan mengindari sebutan „banci‟ 

atau „pengecut‟. Merokok bagi remaja juga merupakan simbolisasi, simbol 

atas kekuasaan, kejantanan, dan kedewasaan 
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Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rachmat, Thaha, dan Syafar (2013: 

505-506) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok, yaitu: 

a. Teman sebaya merokok 

Situasi dan kondisi yang sering mendorong mereka untuk merokok adalah 

saat bersama teman yang juga perokok. Rokok digunakan untuk 

meningkatkan status sosial anak laki-laki di antara teman-temannya. 

Kebutuhan untuk diterima sering kali membuat remaja berbuat apa saja 

agar dapat diterima kelompoknya dan terbebas dari sebutan „pengecut‟ dan 

„banci‟.  

b. Keluarga merokok 

Keluarga berperan strategis membentuk sikap remaja yang merupakan 

sekolah dan tempat pembelajaran pertama seorang remaja. Orangtua atau 

saudara yang merokok merupakan agen imitasi yang baik. Jika keluarga 

tidak ada yang merokok, maka sikap permisif orangtua merupakan 

pengukuh positif atas perilaku merokok. Remaja yang tinggal serumah 

dengan orangtua yang merokok dan sering melihat mereka merokok akan 

melakukan peniruan (imitasi) perilaku merokok. Orangtua menjadi model 

tingkah laku anak-anak, termasuk perilaku merokok.  

c. Iklan rokok 

Iklan rokok sebagai media promosi rokok dan berbagai jenis sangat 

potensial membentuk sikap dan perilaku merokok remaja. Pengetahuan 

tentang rokok banyak didapatkan melalui iklan rokok, baik jenis rokok 

terbaru maupun bahaya dari rokok itu sendiri. 
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d. Sikap 

Sikap merupakan faktor personal yang berkaitan dengan perilaku, 

termasuk perilaku merokok. Sikap responden cenderung setuju dengan 

pernyataan positif seperti menghirup udara yang bebas dari asap rokok dan 

cenderung tidak setuju dengan pernyataan negatif yang mendukung 

perilaku merokok seperti asap rokok sama dengan asap biasa. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merokok pada remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal diantaranya yaitu 

pola asuh permisif orangtua dan konformitas pada teman sebaya. 

B. Pola Asuh Permisif Orangtua 

1. Pengertian Pola Asuh Permisif 

Menurut Baumrind (dalam Silalahi dan Eko, 2010: 9) pola asuh permisif 

adalah gaya pengasuhan yang dilakukan orangtua yang tidak memberikan 

hukuman dan menerima semua tingkah laku anaknya tanpa adanya kontrol dari 

orangtua. Sedangkan menurut Sprinthall & Collins (dalam Silalahi dan Eko, 2010: 

9), pola asuh permisif adalah pola pengasuhan yang mana orangtua hanya 

membuat sedikit perintah dan jarang menggunakan kekerasan dan kuasa untuk 

mencapai tujuan pengasuhan anak. Sementara itu, menurut Zupancic, dkk., (dalam 

Bibi, dkk., 2013: 91), pola asuh permisif adalah pola asuh dengan pendekatan 

yang terlalu toleran untuk menerima perilaku anak dan merupakan pola 

pengasuhan yang ringan. Orangtua akan mengasuh dan menerima apa yang 

dilakukan anak, tetapi pada saat yang sama mereka menghindari untuk 

memaksakan tuntutan dan kontrol atas perilaku anak. 
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Menurut Colbert & Martin (dalam Silalahi dan Eko, 2010: 9) pola asuh 

permisif ialah pola asuh orangtua yang percaya bahwa orangtua harus menanggapi 

anak sebagai seorang pribadi dan mendorong anak untuk mandiri. Anak 

diperbolehkan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Orangtua seperti ini 

cenderung menggantungkan diri pada penalaran dan manipulasi, tidak 

menggunakan kekuasaan secara terang-terangan. Colbert & Martin (dalam 

Silalahi dan Eko, 2010: 166) mengatakan bahwa pola pengasuhan ini terlihat 

dengan adanya kebebasan yang berlebihan tidak sesuai untuk perkembangan anak, 

yang dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang lebih agresif dan 

impulsif. 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh orangtua 

yang memberikan kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak tanpa 

adanya bimbingan orangtua dan tidak adanya kontrol orangtua terhadap perilaku 

anak sehingga anak tidak mengetahui apakah perilakunya benar atau salah. 

2. Ciri-ciri Pola Asuh Permisif 

Menurut Baumrind (1966: 889) terdapat beberapa ciri-ciri pola asuh 

permisif orangtua, antara lain: 

a. Orangtua tidak memberikan hukuman kepada anak. 

b. Menerima  semua tindakan anak. 

c. Orangtua sebagai sumber untuk memenuhi semua keinginan anak sehingga 

anak menjadi tidak bertanggungjawab. 
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d. Memberi izin kepada anak untuk mengatur kegiatannya sendiri sebanyak 

mungkin tanpa adanya kontrol dari orangtua. 

e. Tidak mendorong anak untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan secara 

eksternal seperti peraturan di sekolah, di kelas, dan di masyarakat. 

 

C. Konformitas Teman Sebaya 

1. Pengertian Konformitas 

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 ia dapat diterima di dalam kelompok 

tersebut.  

Konformitas (conformity) adalah perubahan perilaku atau kepercayaan 

agar selaras dengan oranglain (Myers, 2012: 252). Myers (2012: 253) mengatakan  

perubahan perilaku atau belief sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata 

atau hanya berdasarkan imajinasi. Konformitas tidak hanya sekedar bertindak 

sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh oranglain, tetapi juga berarti 

dipengaruhi oleh bagaimana mereka bertindak. Konformitas adalah bertindak atau 

berfikir secara berbeda dari tindakan dan pikiran yang biasa kita lakukan jika kita 

sendiri. Menurut Baron & Byrne  (2003: 53) konformitas adalah perubahan sikap 

dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. 

Bagi remaja, bagaimana dirinya dipandang oleh kelompoknya merupakan 

aspek yang terpenting dalam kehidupan mereka (Santrock, 2003: 219). Kelompok 
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sebaya merupakan dunia nyata anak muda, yang menyiapkan panggung tempat 

remaja menguji diri sendiri dan oranglain. Dalam kelompok sebaya remaja 

merumuskan dan memperbaiki konsep dirinya, karena remaja dinilai oleh orang 

yang sejajar dengan dirinya. 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa konformitas adalah perilaku untuk menjadi sama 

dengan oranglain atau suatu kelompok agar suatu kelompok dapat menerima 

dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

 

2. Aspek-Aspek Konformitas 

Sears, dkk., (1985: 85-87) berpendapat bahwa konformitas akan mudah 

terlihat serta mempunyai aspek-aspek yang khas dalam kelompok. Adapun aspek-

aspek tersebut yaitu: 

a. Kekompakan kelompok 

Kekompakan kelompok adalah jumlah total ketaatan yang menyebabkan 

orang tertarik pada suatu kelompok dan yang membuat individu ingin tetap 

menjadi bagian dari anggota kelompok. Kekompakan kelompok mengacu 

pada kekuatan yang menyebabkan para anggotanya menetap dalam suatu 

kelompok. Kekompakan yang tingi menimbulkan konformitas yang 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena bila seseorang merasa dekat 

dengan anggota kelompok yang lain, maka semakin menyenangkan bagi 

kelompok untuk mengakui individu bagian dari kelompoknya dan semakin 

tinggi perhatian seseorang terhadap kelompok, maka semakin serius 

tingkat rasa takut seseorang terhadap penolakan  dalam kelompok tersebut. 
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b. Kesepakatan kelompok 

Kesepakatan kelompok adalah aspek terpenting bagi timbulnya 

konformitas. Individu dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah 

bulat akan mendapat tekanan yang kuat, untuk menyesuaikan pendapatnya. 

Namun, bila kelompok tidak bersatu, akan tampak adanya penurunan 

konformitas. Bahkan apabila satu orang saja tidak sependapat dengan 

anggota yang lain dalam kelompok tersebut, maka tingkat konformitas 

akan menurun. Penurunan konformitas terjadi apabila kepercayaan 

terhadap mayoritas karena perbedaan pendapat dengan kelompok dan  

perbedaan pendapat dapat membuat orang dalam kelompok tersebut 

dikucilkan dan dianggap menyimpang. 

c. Ketaatan kelompok 

Salah satu cara untuk meningkatkan ketaatan dengan meningkatkan 

tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang diinginkan 

melalui ganjaran, hukuman, atau ancaman. Tekanan atau tuntutan 

kelompok membuat seseorang rela melakukan suatu tindakan walaupun 

orang tersebut tidak menginginkannya. Ketaatan dapat dipengaruhi oleh 

harapan oranglain. Seseorang akan rela memenuhi permintaan oranglain 

hanya karena orang tersebut mengharapkannya dan ini akan mudah dilihat 

bila permintaan diajukan secara langsung. Harapan-harapan oranglain akan 

menimbulkan ketaatan, bahkan meskipun harapan itu bersifat implisit. 
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3. Bentuk-bentuk Konformitas 

Menurut Myers (2012: 253) bentuk konformitas ada tiga, yaitu: 

a. Pemenuhan, yaitu konformitas atas permintaan atau tekanan sosial, akan 

tetapi individu tidak menyetujuinya. Konformitas ini termasuk pada 

beraksi dalam persetujuan dengan permintaan tersirat maupun tersurat 

akan tetapi individu tidak menyetujuinya. Dalam hal ini seseorang akan 

menyetujui harapan atau permintaan oranglain tanpa benar-benar meyakini 

apa yang akan dilakukan oleh individu itu sendiri.  

b. Kepatuhan, yaitu bertindak sesuai dengan perintah atau petunjuk langsung. 

Seseorang akan mematuhi dan bertindak sesuai dengan perintah orang lain 

untuk mendapatkan suatu penghargaan atau menghindari hukuman. 

c. Penerimaan, yaitu konformitas yang melibatkan baik bertindak dan 

meyakini agar sesuai dengan tekanan sosial baik dari individu atau 

kelompok. Individu akan bertindak saat individu itu benar-benar yakin 

pada apa yang telah dibujuk oleh orang lain atau kelompok untuk 

melakukan hal tersebut. 

 

D. Remaja Madya 

1. Pengertian Remaja Madya 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin (adolescere) yang 

berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, seperti yang 

dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan 

mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1980: 206). Santrock (2003: 26) 

mengatakan bahwa remaja adalah suatu periode dalam perkembangan yang 
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merupakan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, meliputi 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan psikososial. Menurut Piaget (dalam 

Hurlock, 1980: 206) remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia yang mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat 

orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, 

sekurang-kurangnya dalam masalah hak.  

Berdasarkan konsep remaja tersebut, kemudian beberapa ahli secara 

spesifik membuat penggolongan masa remaja. Menurut Monks, Knoers, dan 

Haditono (2006: 262) masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 

tahun, dengan pembagian remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 

tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun.  

Berdasarkan kategori di atas, maka menurut Monks, Knoers, dan Haditono 

(2006: 262) yang termasuk remaja madya  ialah remaja yang berada pada rentang 

usia 15-18 tahun. Remaja madya sering disebut sebagai remaja pertengahan. Pada 

tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawannya dan senang kalau banyak 

teman yang menyukainya. 

Menurut Sarwono (2011: 30) remaja madya memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain: 

a. Ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri dengan 

menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan 

dirinya. 
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b. Berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang 

mana antara peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau 

pesimis, serta idealis atau materialis. 

c. Cenderung mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

remaja madya merupakan remaja yang berada pada rentang usia 15-18 tahun yang 

mengalami masa perkembangan dan peralihan individu dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa. 

2. Perilaku Merokok Pada Remaja Madya 

Perilaku merokok di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, 

tapi juga dilakukan oleh remaja madya. 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. Berdasarkan hasil penelitian 

Hasnida dan Kemala (2005) bahwa perilaku merokok pada remaja madya 

tergolong sedang sebanyak 72 orang (73,4%) dari 98 remaja madya di SMA 

Negeri dan Swasta Medan.  

Menurut Ogden (dalam Prawitasari, 2012: 207) yang mengacu pada teori 

behaviorisme, bahwa terjadinya perilaku merokok antara lain: 

a. Pengkondisian operant 

Pengkondisian operan menjelaskan bahwa seorang remaja merokok karena 

pembiaran yang dilakukan oleh orangtua yang akan memperkuat perilaku 

merokok pada remaja (yang membuat perilaku merokok semakin sering 

diulang). Bila remaja tersebut merokok, kelompok sebayanya mau 
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menerima dia sebagai anggotanya. Remaja yang belum mempunyai 

pendirian kuat akan mudah terjerat dalam kebiasaan merokok, karena 

perilaku merokok merupakan satu-satunya cara untuk dapat diterima 

dalam kelompoknya. 

b. Belajar pengamatan 

Konsep ini menerangkan bahwa seseorang merokok karena ada contoh di 

sekitarnya yang juga merokok. Penelitian di Indonesia menunjukkan 

bahwa lebih dari 50% (antara 47%-65%) remaja perokok mempunyai ayah 

perokok. Kajian lainnya yang dilakukan oleh Prawitasari (2013: 209) juga 

membuktikan adanya hubungan antara paparan iklan rokok dengan 

perilaku merokok pada remaja di Yogyakarta. 

c. Teori kognitif 

Seseorang akan merokok karena berpikir, memperhitungkan, dan akhirnya 

merasa bahwa merokok dapat mengingatkan citra dirinya. Setelah seorang 

remaja melihat artis sinetron yang merokok, dia mencoba merokok dan 

pemikiran yang ada adalah dia merasa gagah dan menarik seperti bintang 

sinetron. Pendapat terhadap diri dan citra seorang remaja meningkat 

dengan dia merokok. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pola asuh 

permisif orangtua dari Baumrind, dan teori konformitas teman sebaya 

menggunakan teori dari Sears, sedangkan untuk teori perilaku merokok pada 
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remaja menggunakan teori Leventhal & Cleary yang dihubungkan dengan teori 

perilaku merokok pada remaja dari Sitepoe. 

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. Namun 

demikian, tidak semua orang yang melakukan aktivitas tersebut dikategorikan 

sebagai perilaku merokok. Hal ini karena perilaku merokok muncul setelah remaja 

menjadi perokok dan mempertahankan perilaku merokoknya. Ini sesuai dengan 

tahapan perilaku merokok yang dikemukakan oleh Leventhal & Cleary (1980).  

Menurut Leventhal & Cleary (1980: 384) seseorang cenderung menjadi 

perokok apabila telah menghisap empat batang rokok atau lebih dalam sehari. 

Leventhal & Cleary (1980: 384) menjelaskan remaja dapat dikategorikan sebagai 

perokok apabila rokok dapat memberikan efek menyenangkan bagi perokok dan 

remaja menjadikan rokok sebagai cara pengaturan diri dalam berbagai situasi serta 

adanya peningkatan bertahap dalam persentase jumlah rokok yang dihisap setiap 

harinya. Selanjutnya Leventhal & Cleary (1980) juga mengatakan perilaku 

merokok dapat dilihat dari perasaan yang dialami saat merokok (seperti merokok 

untuk relaksasi, untuk mengurangi kecemasan atau ketegangan, dan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri), banyaknya jumlah batang rokok yang 

dikonsumsi, melakukan aktivitas merokok dimana saja, dan waktu yang 

digunakan untuk merokok. Berdasarkan penjelasan Leventhal & Cleary dapat 

diartikan bahwa remaja madya tidak dapat dikategorikan sebagai perokok apabila 

mengkomsumsi rokok kurang dari empat batang dalam sehari, tidak adanya 
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peningkatan bertahap jumlah rokok yang dihisap dalam sehari, serta membatasi 

waktu dan tempat untuk melakukan aktivitas merokok.  

Perilaku merokok pada remaja muncul karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya ialah faktor lingkungan, termasuk didalamnya lingkungan 

keluarga yang didalamnya ada pola asuh orangtua. Ini sesuai dengan pendapat 

Komasari & Helmi (2000: 41) bahwa faktor yang menyebabkan perilaku merokok 

pada remaja salah satunya adalah pola asuh orangtua atau sikap permisif orangtua. 

Hal ini juga didukung berdasarkan hasil penelitian Durandt, dkk., (2015) yang 

menemukan bahwa terdapat  hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan kebiasaan merokok remaja usia 12-17 tahun di Desa Kilometer Tiga 

Kecamatan Amurang. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh permisif orangtua 

berpengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja madya. Artinya, remaja madya 

tidak akan melakukan perilaku merokok jika tidak adanya pengukuh positif dari 

orangtua terhadap perilaku remaja dengan memberikan kebebasan kepada remaja 

untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan remaja. 

Menurut Baumrind (dalam Silalahi dan Eko, 2010: 9) pola asuh permisif 

adalah gaya pengasuhan yang dilakukan orangtua yang tidak memberikan 

hukuman dan menerima semua tingkah laku remaja tanpa adanya kontrol dari 

orangtua. Pada pola asuh permisif, orangtua sebagai sumber untuk memenuhi 

apapun keinginan remaja sehingga remaja menjadi tidak bertanggungjawab dan 

memberikan kebebasan kepada remaja untuk mengatur kegiatannya sendiri 

sebanyak mungkin serta tidak mendorong remaja untuk mematuhi peraturan yang 

ditetapkan secara eksternal. 
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Dalam perilaku permisif, orangtua memberikan kebebasan pada remaja 

madya dan kurang melakukan kontrol pada tingkah laku remaja madya. 

Kurangnya kontrol dan arahan orangtua dapat menyebabkan remaja madya 

mengikuti perilaku orang disekitar lingkungannya dan akan mencoba berbagai 

perilaku yang didapatkan di lingkungan tersebut, tidak terkecuali perilaku 

merokok. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian Sanjiwani dan 

Budisetyani (2014) pada remaja laki-laki di SMA Negeri 1 Semarapura yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh asuh 

permisif ibu dan perilaku merokok. Artinya, pola asuh permisif yang diterapkan 

orangtua memberikan dampak negatif terhadap perilaku remaja madya, khususnya 

merokok. Hal ini menggambarkan bahwa pola asuh permisif yang diterapkan 

orangtua berpengaruh terhadap pembentukan perilaku remaja madya dikarenakan 

pada usianya remaja madya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan 

sekitarnya. 

Kurangnya kontrol dan arahan dari orangtua yang merupakan ciri dari 

orangtua yang permisif) akan membuat remaja madya merasa bahwa perilakunya 

benar dan akan melanjutkan perilaku tersebut, termasuk perilaku merokok. 

Kecenderungan orangtua dalam menerapkan pola asuh permisif dengan 

memberikan kebebasan kepada remaja madya tanpa kontrol yang baik 

memudahkan remaja madya untuk menampilkan perilaku merokok karena tidak 

adanya larangan orangtua kepada remaja madya pada saat remaja merokok. 

Adanya pengukuhan positif dari orangtua melalui pemberian kebebasan pada 

perilaku remaja yang tercermin dalam pola asuh orangtua yang permisif akan 
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membuat remaja madya melanjutkan perilaku merokok karena ketiadaan 

hukuman dan teguran dari orangtua. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Sanjiwani & Budisetyani (2014: 350) yang menyatakan bahwa pola asuh permisif 

memiliki hubungan terhadap perilaku merokok pada remaja madya dan pola asuh 

tersebut diterjemahkan sebagai adanya izin untuk merokok oleh remaja madya. 

Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh permisif orangtua berkontribusi terhadap 

perilaku merokok pada remaja madya. 

Mengingat dampak dan efek yang ditimbulkan oleh rokok bagi diri sendiri 

maupun oranglain, maka idealnya remaja madya tidak merokok. Namun ketika 

orangtua membiarkan remaja madya yang mulai mencoba untuk merokok dan 

tidak memberikan pengarahan yang jelas kepada remaja madya, maka perilaku 

merokok akan berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan bagi remaja madya. Remaja 

madya akan merokok karena adanya pembiaran yang dilakukan orangtua terhadap 

perilaku merokok remaja yang akan memperkuat perilaku remaja madya yang 

diterjemahkan remaja sebagai adanya izin dari orangtua untuk melakukan perilaku 

merokok. Hal ini dikarenakan tidak adanya larangan orangtua atas perilaku remaja 

sehingga remaja bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya dan mengikuti 

perilaku di lingkungan sekitarnya, salah satunya perilaku teman sebayanya.  

Penerapan pola asuh orangtua yang permisif terhadap remaja madya akan 

menjadi pendorong bagi remaja madya untuk mengikuti perilaku merokok seperti 

yang dilakukan oleh teman sebayanya. Hal ini karena orangtua menerima apa 

yang dilakukan remaja dan memberikan kebebasan kepada remaja madya untuk 

melakukan perilaku merokok. Pola asuh permisif yang diterapkan orangtua 
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kepada remaja membuat remaja bebas untuk mengikuti perilaku teman sebayanya 

disebabkan remaja masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan di 

sekitarnya. Remaja akan melakukan perilaku merokok ketika teman sebayanya 

merokok dan adanya penguatan positif dari orangtua atas perilaku remaja dengan 

menerima semua tindakan remaja dan memberikan kebebasan kepada remaja 

untuk melakukan apa yang diinginkan remaja. Ketidakmampuan remaja untuk 

menolak tawaran merokok dari teman sebayanya membuat remaja akan 

menyetujui tawaran teman sebayanya untuk merokok. Remaja akan memenuhi 

permintaan teman sebayanya ketika remaja merasa dekat dengan teman sebayanya 

dan berusaha untuk menghindari penolakan agar tidak dikucilkan oleh teman 

sebayanya. Hal ini sesuai hasil penelitian Hasanah & Sulastri (2011) bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orangtua dengan perilaku 

merokok pada laki-laki MAN 2 Boyolali dan terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan teman sebaya dengan perilaku merokok pada siswa laki-laki 

MAN 2 Boyolali. Hal ini memberikan gambaran bahwa remaja madya melakukan 

perilaku merokok karena adanya penguatan dari orangtua dengan pembiaran 

orangtua terhadap perilaku merokok yang dilakukan remaja madya dan rasa takut 

akan penolakan terhadap permintaan teman sebaya untuk merokok yang akan 

membuat perilaku merokok semakin sering diulang sehingga perilaku merokok 

menjadi kebiasaan dan kecanduan. 

Selain di rumah, remaja madya juga bergaul di luar rumah. Idealnya, 

setiap remaja pasti memiliki teman-teman sebaya baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan rumah. Bahkan saat remaja memasuki usia remaja madya, 
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remaja lebih nyaman ketika bersama teman-temannya dan remaja lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Remaja madya yang banyak 

menghabiskan waktu bersama teman-temannya cenderung untuk mengikuti 

perilaku seperti teman-temannya dan kecenderungan mengikuti perilaku teman 

sebaya ini disebabkan konformitas. 

Menurut Sears (1985: 76), konformitas adalah bila seseorang 

menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku 

tersebut. Remaja akan menampilkan perilaku atau motif untuk menjadi sama 

dengan perilaku teman sebaya sebagai upaya agar dapat diterima di dalam 

kelompok teman sebayanya dengan mengikuti berbagai perilaku dalam kelompok 

sebayanya. Hal ini menggambarkan bahwa remaja akan melakukan apa yang 

diinginkan oleh teman sebayanya agar dapat menjadi bagian dari kelompok 

sebayanya dan diakui sebagai bagian dari kelompok sebayanya. 

Dengan konformitas pada teman sebaya, terutama dalam kelompok teman 

sebaya yang merokok maka akan membuat orang yang berada pada kelompok itu 

akan merokok, hal ini karena remaja yang sudah terikat dalam suatu kelompok 

pertemanan, biasanya remaja akan melakukan dan mengikuti apa yang diinginkan 

oleh kelompok sebayanya walaupun remaja tersebut tidak menginginkannya. Hal 

ini disebabkan karena rasa ketaatan remaja terhadap kelompoknya sehingga 

remaja akan memenuhi permintaan anggota kelompoknya karena mereka  

mengharapkan remaja tersebut untuk melakukannya. Semakin tinggi ketaatan 

remaja terhadap kelompoknya maka konformitas pada teman sebaya juga semakin 

tinggi dan konformitas yang tinggi  akan membuat remaja tetap bertahan dalam 
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suatu kelompok. Bertahannya remaja dalam suatu kelompok juga terjadi karena 

adanya persaman pendapat dan kepercayaan remaja terhadap suatu kelompok 

sehingga remaja nyaman dan akan menghindari perbedaan pendapat agar tidak 

dikucilkan dalam kelompok tersebut. 

Selain itu, konformitas pada teman sebaya juga disebabkan karena adanya 

rasa kekompakan kelompok yang muncul karena kedekatan seseorang dengan 

anggota kelompok lainnya dan tingginya perhatian seseorang terhadap anggota 

kelompok yang lain membuat remaja semakin takut akan penolakan  dalam 

kelompok tersebut. Adanya rasa takut akan penolakan dan penghindaraan ajakan 

teman sebaya membuat remaja akan menampilkan suatu perilaku seperti perilaku 

yang ditampilkan oleh teman sebayanya meskipun remaja tidak ingin 

melakukannya, salah satunya perilaku merokok. Hal ini berdasarkan hasil 

penelitian Ermawati (2014) yang menemukan bahwa konformitas teman sebaya 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja. Hal 

ini juga didukung oleh hasil penelitian Rachmat, dkk., (2013) yang menemukan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja salah 

satunya adalah memiliki teman sebaya yang merokok. Hal ini menunjukkan 

bahwa konformitas pada teman sebaya secara positif  mempengaruhi perilaku 

merokok pada remaja madya dan merupakan faktor pendukung remaja madya 

untuk melakukan perilaku merokok. 

Konformitas yang terjadi di lingkungan remaja, khususnya dalam perilaku 

merokok berawal ketika remaja melihat teman sebayanya menampilkan perilaku 

merokok, atau ditawarkan rokok oleh teman sebayanya sehingga muncul rasa 
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ingin mencoba merokok. Perilaku merokok yang berawal dari coba-coba akan 

menjadi suatu kebiasaan pada remaja apabila remaja tersebut berteman dengan 

kelompok sebayanya yang juga perokok. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rachmat, dkk., (2013: 505) bahwa situasi dan kondisi yang sering mendorong 

remaja  merokok adalah saat bersama teman-teman sebayanya yang juga perokok 

dan rokok digunakan untuk meningkatkan status sosial remaja laki-laki diantara 

teman sebayanya agar terbebas dari sebutan „pengecut‟ dan „banci‟. Hal ini 

menggambarkan bahwa perilaku merokok yang dilakukan remaja madya 

berfungsi untuk meningkatkan status sosial remaja diantara teman sebayanya, dan 

sebagai upaya untuk menunjukkan kejantanan serta rasa gagah dihadapan teman-

teman sebayanya.  

Remaja yang mempunyai teman peer group yang merokok, maka pada 

saat berkumpul dengan teman-teman sebayanya, remaja akan merokok. Hal ini 

karena remaja ingin mencari pengakuan dan perhatian dari teman-temannya serta 

adanya rasa kesetiaan terhadap kelompoknya. Perasaan setia kawan, ingin 

mendapatkan pengalaman, dan ingin mendapat perhatian, akan membuat remaja 

mengikuti perilaku merokok yang ditampilkan oleh teman sebayanya. Bagi remaja 

kesetiaan dan ketaatan dalam kelompok sebaya sangat penting dalam menjaga 

suatu hubungan pertemanan sehingga tanpa disadari remaja akan melakukan 

sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman sebayanya. Hal ini 

didukung berdasarkan hasil penelitian Molina (2017) yang menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara konformitas terhadap perilaku merokok. 

Hal ini menggambarkan bahwa konformitas pada teman sebaya juga berpengaruh 
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terhadap perilaku merokok pada remaja. Artinya, semakin tinggi konformitas 

remaja madya dengan teman sebayanya, maka semakin tinggi juga perilaku 

merokok remaja madya. Sebaliknya, semakin rendah konformitas remaja madya 

dengan teman sebayanya, maka semakin rendah pula perilaku merokok remaja 

madya.  

Berdasarkan pemahaman konseptual yang diuraikan di atas, maka 

hubungan antara pola asuh orangtua yang permisif dan konformitas pada teman 

sebaya dengan perilaku merokok dapat digambarkan dalam kerangka konseptual 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel yang tidak diteliti 

Variabel Pola Asuh Permisif Orangtua 

 

 

 

 

Variabel 

Perilaku Merokok 

 

 

 

  

 

Variabel Konformitas Teman Sebaya 

 

 
 

Variabel yang diteliti 

 

a. Fungsi 

merokok 

b. Intensitas 

merokok 

c. Tempat 

merokok 

d. Waktu 

merokok 

 

a. Orangtua tidak memberikan hukuman kepada 

anak  

b. Menerima  semua tindakan anak  

c. Orangtua sebagai sumber untuk memenuhi 

semua keinginan anak sehingga anak menjadi 

tidak bertanggungjawab 

d. Memberi izin kepada anak untuk mengatur 

kegiatannya sendiri sebanyak mungkin tanpa 

adanya kontrol dari orangtua 

e. Tidak mendorong anak untuk mematuhi 

peraturan yang ditetapkan secara eksternal 

seperti peraturan di sekolah, di kelas, dan di 

masyarakat 

 

a. Kekompakan kelompok 

b. Kesepakatan kelompok 

c. Ketaatan kelompok 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan positif antara pola asuh permisif orangtua dan konformitas 

pada teman sebaya terhadap perilaku merokok pada remaja madya. 

2. Terdapat hubungan positif antara pola asuh permisif orangtua terhadap 

perilaku merokok pada remaja madya. 

3. Terdapat hubungan positif antara konformitas pada teman sebaya terhadap 

perilaku merokok pada remaja madya. 

 

 


