
11

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Layanan Informasi

a. Pengertian layanan informasi

Informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan

memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan

pendidikan lanjutan. Layanan informasi merupakan layanan yang

bentuknya adalah pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai

hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan

untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup1.

Layanan informasi berarti memberikan informasi seluas-luasnya

kepada peserta didik berkaitan dengan kegiatan akademis dan non-

akademis untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, meliputi

pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam menjalani kehidupan dan

perkembangan diri, individu memerlukan berbagai informasi untuk

keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang maupun kehidupan yang

akan datang. Individu bisa menjalani kehidupannya dengan lancar dengan

informasi yang diketahui sebagai pegangan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan dengan baik dan informasi tersebut sebagai acuan untuk

mengambil keputusan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Informasi tentang siswa yaitu informasi diri siswa yang merupakan

suatu kebutuhan siswa mengenai informasi mencakup apa, bagaimana,

1 Wardati dan Muhammad Jauhar, Op. Cit., h. 104.
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tentang dirinya menurut catatan dan persepsi pembimbing atau guru-guru.

Tujuannya agar siswa bisa melakukan mawas diri dan memacu diri untuk

maju2.

Ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi perlu

diselenggarakan. Pertama, memberikan individu dengan berbagai

pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan

masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan,

jabatan, maupun sosial-budaya. Dalam masyarakat yang serba majemuk

dan semakin kompleks, pengambilan keputusan yang dapat

dipertanggugjawabkan sebagian besar terletak di tangan individu itu

sendiri. Dalam hal ini, layanan informasi berusaha merangsang individu

untuk dapat secara kritis mempelajari berbagai informasi berkaitan dengan

hajat hidup dan perkembangannya.

Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya

“kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup

adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta

bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas

informasi-informasi yang ada itu. 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

2 Sofyan S.Willis, Konseling Individual: Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta,( 2009),
h. 34.
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disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu.

Pertemuan antara keunikan individu dan variasi kondisi yang ada di

lingkungan dan masyarakat yang lebih luas, diharapkan dapat menciptakan

berbagai kondisi baru baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi

masyarakat, yang semuanya itu sesuai dengan keinginan individu dan

masyarakat. Dengan demikian akan terciptalah dinamika perkembangan

individu dan masyarakat berdasarkan potensi positif yang ada pada diri

individu dan masyarakat3.

b. Tujuan layanan informasi

Layanan informasi bertujuan agar individu (siswa) mengetahui

menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan

hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Selain itu, apabila

merujuk pada fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar

individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk beluknya.

Layanan informasi juga bertujuan untuk pengembangan

kemandirian, pemahaman dan penguasaan individu terhadap informasi

yang diperlukannya akan memungkinkan individu:

1) mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara

objektif, positif, dan dinamis,

2) mengambil keputusan,

3) mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai

dengan keputusan yang diambil,

3 Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta,  (2004), h. 260
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4) mengaktualisasikan secara terintegrasi4.

Meskipun tujuan layanan informasi tampak sederhana, apabila

penguasaan informasi itu benar-benar berkualitas tinggi, tidak mustahil ia

dapat digunakan untuk keperluan yang lebih luas dalam menjalani

kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung. Informasi ini juga akan

menjadi acuan untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan

sehari-hari, dan informasi juga sebagai panduan mengambil keputusan

untuk masa depannya.

c. Isi layanan

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. Hal ini

tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan

siswa). Adapun materi layanan informasi menyangkut:

1) Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir, yaitu tentang
kemampuan dan perkembangan pribadi.

2) Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta
bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya.

3) Tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun.
4) Nilai-nilai sosial, adat-istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang

di masyarakat.
5) Mata pelajaran dan pembidangannya.
6) Sistem penjurusan, kenaikan kelas, dan syarat-syarat mengikuti ujian

akhir.
7) Fasilitas penunjang atau sumber belajar.
8) Cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah.
9) Syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan atau karir serta

prospeknya.
10) Memasuki peruruan tinggi sejalan dengan cita-cita karir5.

Banyaknya materi yang dapat disampaikan di layanan informasi,

dalam kajian ini membahas materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial

4 Tohirin, Op. Cit., h. 143.
5 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di

Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, (2008), h. 61.
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yaitu tentang perilaku merokok. Untuk keperluan layanan informasi, yang

menjadi isi layanan harus spesifik dan dikemas secara jelas dan rinci

sehingga dapat disajikan secara efektif dan dipahami dengan baik oleh

para peserta layanan (siswa), informasi itu dimaksudkan sesuai dengan

kebutuhan para peserta layanan sehingga tingkat kemanfaatan layanan

tinggi.

d. Teknik layanan informasi

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan

terbuka oleh guru pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di

sekolah dan madrasah. Berbagai teknik dan media yang bervariasi serta

fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal dan kelompok.

Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi

adalah:

1) Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Melalui teknik ini, para peserta
mendengarkan atau menerima ceramah dari pembimbing, selanjutnya
diikuti dengan tanya jawab.

2) Melalui media. Penyampaian informasi dilakukan melalui media
tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan
media elektronik.

3) Acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan
berkenaan dengan acara khusus di sekolah atau madrasah.

4) Nara sumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta
layanan dengan mengundang nara sumber6.

e. Kegiatan pendukung layanan informasi

Beberapa kegiatan pendukung layanan informasi adalah:

6 Tohirin, Op. Cit., h. 144.
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1) Aplikasi instrumentasi dan himpunan data

Instrumen untuk layanan informasi bisa disusun sendiri oleh

pembimbing atau memanfaatkan instrumen yang telah ada. Data hasil

aplikasi instrumentasi yang telah ada, termasuk data yang tercantum

dalam himpunan data dapat dipergunakan untuk: (a) menetapkan

informasi menjadi isi layanan informasi, (b) menetapkan calon peserta

layanan, dan (c) menetapkan calon penyaji termasuk nara sumber yang

akan diundang7.

2) Konferensi kasus

Melalui konferensi kasus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang

mengenal dan memiliki kepedulian tinggi terhadap subjek calon peserta

layanan informasi (seperti orang tua, guru, wali kelas, tokoh-tokoh di

dalam dan di luar lembaga) dapat dibicarakan berbagai aspek

penyelenggaraan layanan informasi, yaitu:

a) Informasi yang dibutuhkan oleh subjek yang dimaksud

b) Subjek calon peserta layanan

c) Penyaji layanan

d) Waktu dan tempat

e) Garis besar rencana operasional

7 Ibid., h. 145.
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Dalam konferensi kasus dapat dimanfaatkan data yang diperoleh

melalui aplikasi instrumentasi dan yang terdapat di dalam himpunan

data. Dalam hal ini asas kerahasiaan diaplikasikan8.

3) Kunjungan rumah

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat orang tua dan

kondisi kehidupan keluarga terkait dengan penguasaan informasi

tertentu oleh anak atau anggota keluarga lainnya. melalui kunjungan

rumah, konselor atau pembimbing data menetapkan informasi apa yang

akan menjadi isi layanan informasi yang akan diikuti oleh siswa atau

anggota keluarga yang bersangkutan serta meminta dukungan dan

partisipasi orang tua dalam pemberian layanan. Apabila sulit melakukan

kunjungan rumah, bisa dilakukan dengan mengundang orang tua ke

sekolah baik secara perorangan maupun kelompok untuk berdiskusi

dengan pembimbing atau menghadiri konferensi kasus yang membahas

layanan informasi.

4) Alih tangan kasus

Setelah mengikuti layanan informasi, mungkin di antara peserta

(siswa) yang ingin mendalami informasi tertentu atau mengaitkan

secara khusus informasi yang telah diterimanya dengan permasalahan

yang dialaminya. Apabila keinginan yang dimaksud berada di luar

kewenangan konselor, maka upaya alih tangan kasus perlu dilakukan.

8 Prayitno, Jenis-jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung BK Pola 17+, Padang:
Universitas Negeri Padang, (2011), h. 13.
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Pembimbing (konselor) mengatur pelaksanaan alih tangan kasus

tersebut bersama peserta (siswa) yang menghendaki upaya tersebut9.

f. Operasional layanan

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat,

baik mengenai informasi yang menjadi isi layanan, metode maupun media

yang digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan menyimak, perlu

mendapat pengarahan secukupnya.

1) Perencanaan
a) Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta

layanan
b) Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan
c) Menetapkan subjek sasaran layanan
d) Menetapkan nara sumber
e) Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan
f) Menyiapkan kelengkapan administrasi

2) Pelaksanaan
a) Mengorganisasikan kegiatan layanan
b) Mengaktifkan peserta layanan
c) Mengoptimalkan penggunaan metode dan media

3) Evaluasi
a) Mendapatkan materi evaluasi
b) Menetapkan prosedur evaluasi
c) Menyusun instrumentasi evaluasi
d) Mengaplikasi instrumentasi evaluasi
e) Mengolah hasil aplikasi instrumentasi

4) Analisis hasil evaluasi
a) Menetapkan norma atau standar evaluasi
b) Melakukan analisis
c) Menafsirkan hasil analisis

5) Tindak lanjut
a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada terkait
c) Melaksanakan rencana tindak lanjut

9 Tohirin, Op. Cit,. h. 146.
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6) Pelaporan
a) Menyusun laporan layanan informasi
b) Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait
c) Mendokumentasikan laporan10.

2. Perilaku merokok

a. Pengertian perilaku merokok

Perilaku mencakup dua arti. Pertama, perilaku dalam arti luas

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dialami

seseorang. Pengertian kedua, perilaku didefinisikan dalam arti yang sempit

yaitu reaksi yang dapat diamati secara umum atau objektif. Sedangkan

merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya,

baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa11.

Jadi, perilaku merokok adalah aktifitas menghisap asap tembakau

yang dibakar selanjutnya masuk ke dalam tubuh dan dihembuskan keluar,

yang diukur melalui intensitas merokok dan fungsi merokok dalam

kehidupan sehari-hari12.

Ada banyak alasan yang melatar belakangi perilaku merokok pada

remaja, bahwa perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan

individu. Faktor dari dalam diri remaja dapat dilihat dengan adanya krisis

psikososial yang dialami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika

mereka mencari jati dirinya13.

10 Prayitno, (2001), Op. Cit., h. 15.
11 Sumarno, Perilaku Merokok pada Remaja laki-laki di Perumahan MPR Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan Panam Pekanbaru, Skripsi, UIN Suska, (2012), h. 8.
12 Fadhila Rahmi, Hubungan Pengetahuan tentang Resiko Merokok dengan Perilaku

Merokok pada Laki-laki Usia Produktif, Skripsi, UIN Suska, (2012), h. 11.
13 Dian Komalasari, Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja, Jurnal

Psikologi, Yogyakarta: UII, (2000), h. 2.
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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.

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 kebergantungan pada rokok begitu

dianggap gawat14.

c. Tipe-tipe perokok

Mereka yang dikatakan perokok sangat berat adalah bila

mengonsumsi rokok lebih dari 31 batang perhari dan selang merokoknya

lima menit setelah bangun pagi. Perokok berat merokok sekitar 21-30

batang sehari dengan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30

menit. Perokok sedang menghabiskan rokok 11-21 batang dengan selang

waktu 31-60 menit setelah bangun pagi. Perokok ringan menghabiskan

rokok sekitar 10 batang dengan selang waktu 60 menit dari bangun pagi.

Ada 4 tipe perilaku merokok berdasarkan management of affect

theory, keempat tipe tersebut adalah:

14 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik), Bandung:
CV Pustaka Setia, (2006), h. 243.
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1) Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif. Dengan

merokok, seseorang merasakan penambahan rasa yang positif.

Merokok hanya untuk menambah atau meningkatkan kenikmatan

yang sudah didapat, merokok juga dilakukan sekadarnya untuk

menyenangkan perasaan.

2) Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Banyak

orang yang menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan negatif,

misalnya bila ia marah, cemas, gelisah, rokok, rokok dianggap sebagai

penyelamat. Mereka menggunakan rokok bila tidak enak perasaan.

3) Perilaku merokok yang adiktif. Mereka yang sudah adiksi akan

menambah dosis rokok yang digunakan setiap saat setelah efek dari

rokok yang dihisapnya berkurang. Mereka umumnya akan pergi ke

luar rumah membeli rokok, tengah malam sekalipun karena ia

khawatir kalau rokok tidak tersedia setiap saat ia menginginkannya.

4) Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Mereka

menggunakan rokok bukan karena untuk mengendalikan perasaan

mereka, tetapi karena benar-benar sudah menjadi kebiasaan rutin.

Dapat dikatakan pada orang-orang tipe ini  merokok sudah merupakan

suatu perilaku yang bersifat otomatis, seringkali tanpa dipikirkan dan

tanpa disadari. Ia menghidupkan api rokoknya bila rokok yang

diisapnya telah benar-benar habis15.

15 Ibid., h. 243.
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Tempat merokok juga mencerminkan pola perilaku perokok.

Berdasarkan tempat-tempat seseorang menghisap rokok, perokok dapat

digolongkan atas:

a) Merokok di tempat-tempat umum atau ruang publik:

1) Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara bergerombol

mereka menikmati kebiasaannya. Umumnya mereka masih

menghargai orang lain, karena itu mereka menempatkan diri di

smoking area.

2) Kelompok yang heterogen (merokok di tengah orang-orang lain

yang tidak merokok, anak kecil, orang jompo, orang sakit, dll).

Mereka yang berani merokok di tempat tersebut tergolong sebagai

orang yang tidak berperasaan, kurang etis dan tidak mempunyai

tata krama. Bertindak kurang terpuji dan kurang sopan, dan secara

tersamar, mereka tega menyebar “racun” kepada orang lain yang

tidak bersalah.

b) Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi:

1) Di kantor atau di kamar tidur pribadi. Mereka yang memilih

tempat-tempat seperti ini sebagai tempat merokok digolongkan

kepada individu yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh

dengan rasa gelisah yang mencekam.

2) Di toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang

suka berfantasi.
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d. Penyebab remaja merokok

1) Pengaruh orangtua

Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-

anak mula yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, yang

orangtuanya tidak begitu memerhatikan mereka dan memberikan

hukuman fisik yang keras lebih mudah untuk menjadi perokok

dibanding anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga

yang bahagia. Remaja yang berasal dari keluarga konservatif yang

menekankan nilai-nilai sosial dan agama dengan baik dengan tujuan

jangka panjang lebih sulit untuk terlibat dengan rokok, tembakau, atau

obat-obatan dibandingkan dengan keluarga yang permisif dengan

penekanan pada falsafah “kerjakan urusanmu sendiri-sendiri”. Pengaruh

yang paling kuat adalah bila orangtua sendiri menjadi figure contoh,

yaitu sebagai perokok berat, maka anak-anaknya kemungkinan besar

akan mencontohnya. Perilaku merokok lebih banyak didapati pada

mereka yang tinggal dengan satu orangtua (single parent). Remaja akan

lebih cepat berperilaku sebagai perokok bila ibu mereka merokok dari

pada ayah yang merokok, hal ini lebih terlihat pada remaja putri16.

2) Pengaruh teman

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa banyak remaja merokok,

yang berteman dengan perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari

fakta tersebut, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu seorang remaja

16 Ibid., h. 245.
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yang terpengaruh oleh teman-temannya atau teman-teman remaja

tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka

semua menjadi perokok. Di antara remaja perokok, 87% mempunyai

sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok, begitu pula

dengan remaja nonperokok.

3) Faktor kepribadian

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau

ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri

dari kebosanan. Namun, satu sifat kepribadian yang bersifat prediktif

pada pengguna obat-obatan (termasuk rokok) ialah konformitas sosial.

Orang yang memiliki skor tinggi pada berbagai tes konformitas sosial

lebih mudah menjadi pengguna dibandingkan dengan mereka yang

memiliki skor yang rendah.

4) Pengaruh iklan

Iklan di media masa dan elektronik yang menampilkan gambaran

bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat

remaja sering terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam

iklan tersebut17.

e. Upaya pencegahan

Dalam upaya prevensi, motivasi untuk menghentikan perilaku

merokok penting untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Dengan

menumbuhkan motivasi dalam diri remaja untuk berhenti atau tidak

17 Ibid. h. 246.
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mencoba untuk merokok akan membuat mereka tidak terpengaruh oleh

godaan merokok yang datang dari teman, media massa atau kebiasaan

keluarga atau orangtua18.

f. Dampak perilaku merokok

1) Dampak positif

Merokok dapat menimbulkan dampak positif yang sangat sedikit bagi

kesehetan. Perokok menyebutkan, dengan merokok dapat

menghasilkan mood positif dan dapat membantu individu menghadapi

keadaan-keadaan yang sulit. Keuntungan merokok (terutama bagi

perokok) yaitu mengurangi ketegangan, membantu berkonsentrasi,

dukungan sosial dan menyenangkan19.

2) Dampak negatif

Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat
berpengaruh bagi kesehatan. Merokok bukanlah penyebab suatu
penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh
dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat
mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan
kematian. Berbagai jenis penyakit yang dapat dipicu oleh merokok
dimulai dari penyakit di kepala sampai di telapak kaki, antara lain:
penyakit kardiolovaskular, neoplasma (kanker), saluran pernafasan,
peningkatan tekanan darah, memperpendek umur, sakit mag, gondok,
gangguan pembuluh darah, ambliyopia (penglihatan kabur), kulit
menjadi kering, pucat dan keriputan, serta polusi udara dalam
ruangan20.

18 Ibid., h. 247.
19 Indri Kemala Nasution, Perilaku Merokok pada Remaja, Jurnal Psikologi, Medan:

Universitas Sumatera Utara, (2007), h. 13.
20 Ibid.
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3. Efektivitas Layanan Informasi dalam Mereduksi perilaku Merokok
Siswa

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya

tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai

tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa

efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penilaian hasil

layanan informasi difokuskan kepada pemahaman para peserta terhadap

informasi yang menjadi isi layanan. Unsure U (understanding) sangat

dominan. Pemahaman para peserta layanan itu lebih jauh dapat dikaitkan

dengan kegunaan bagi peserta, dan apa yang akan dilakukan peserta

berkenaan dengan informasi yang diperolehnya itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan layanan yang efektif adalah

terlaksananya layanan dalam menyelesaikan masalah peserta didik

sehingga tercapai tujuan layanan tersebut. Sehingga yang menjadi tolak

ukur efektivitas layanan yaitu tercapainya tujuan dan hasil yang tinggi.

Dan dalam konteks layanan informasi, suatu bantuan yang dikatakan

efektif apabila mencapai tujuan seperti mampu mengambil keputusan dan

mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan

keputusan yang diambil dan akhirnya mampu mengaktualisasikan diri

secara terintegrasi.



27

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengertian efektivitas dalam konteks pencapaian tujuan layanan

informasi adalah melalui program yang dibuat oleh guru pembimbing,

metode, dan format kegiatan yang dilaksanakan oleh guru pembimbing

serta materi yang diberikan oleh guru pembimbing. Aspek-aspek ini

dapat diukur melalui pelaksanaan evaluasi oleh guru pembimbing yang

berupa penilalian segera (laiseg), penilaian jangka pendek (laijapen), dan

penilain jangka panjang (laijapan).

Evaluasi lisan ataupun tulisan dapat digunakan untuk

mengungkapkan pemahaman peserta tentang informasi yang baru

disajikan. Dalam hal ini penilaian segera (laiseg) diperlukan21.

b. Mereduksi perilaku merokok dengan layanan informasi

Layanan informasi memberikan pemahaman kepada individu-

individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan

untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukaan arah

suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Untuk mereduksi perilaku

merokok maka harus diberikan penerangan kepada siswa mengenai

dampak merokok, dan diberi motivasi untuk menghentikan perilaku

merokok dan jangan sampai terlibat dalam perilaku merokok.

Mereduksi perilaku merokok dengan layanan informasi dapat

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

21 Prayitno, (2011), Op.cit., h. 11
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1) Keterampilan berkomunikasi, diberikan beberapa pandangan saat

bergaul dan berkomunikasi dengan teman sebaya, cara bergaul yang

baik, dan cara komunikasi yang sopan agar orang lain tidak merasa

tersinggung dengan apa yang dilakukan untuk menghindari dari

ajakan teman-teman yang dianggap perilaku negatif.

2) Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, individu harus

mampu untuk mengambil keputusan dalam pergaulannya dan

diharapkan individu mampu untuk mengambil keputusan yang

positif agar bermanfaat untuk kehidupan masa depannya. Dengan

siapapun individu tersebut bergaul, asalkan mampu untuk

mengontrol diri dalam mengambil keputusan dalam suatu hubungan

sosial dengan teman sebaya maka tidak akan terjerumus ke hal-hal

yang tidak baik.

3) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan rasa cemas atau

anxietas22, individu mampu mengontrol kecemasan saat berada di

lingkungan teman-teman yang merokok, agar tidak terlibat dengan

ajakan-ajakan yang tidak baik, dan mampu untuk menolak dengan

cara baik.

4) Pelatihan untuk berperilaku assertif, yang mana individu mampu

untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, namun

individu tersebut harus mampu mengetahui batas-batas dalam

pergaulan dengan memperhatikan hal-hal positif dan negatif dalam

22 Enung Fatimah, Op. Cit., h. 247.



29

suatu pergaulan, sehingga individu tersebut tidak terpengaruh

dengan keadaan teman yang ada di lingkungannya.

5) Kemampuan untuk menghadapi tekanan dari kelompok sebaya23,

maksudnya individu mampu mengontrol diri untuk tidak terpengaruh

terhadap ajakan-ajakan dari teman yang bisa menjerumuskan ke hal-

hal yang negatif dan merugikan.

Layanan informasi yang efektif dapat dinilai dengan ukuran

adanya perubahan positif pada diri siswa setelah mengikuti layanan

informasi, siswa mengetahui, memahami dari materi layanan, dan siswa

mampu mengambil keputusan untuk mereduksi perilaku merokok yang

dapat merusak kesehatan. Dengan beberapa cara tersebut diharapkan

siswa mampu untuk mereduksi atau mengurangi perilaku merokok yang

selalu dilakukan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Layanan Informasi
dalam Mereduksi Perilaku Merokok Siswa

Adapun faktor-faktor yang mendasari timbulnya kegiatan efektivitas

layanan informasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Salah satu yang menjadi faktor internal dalam pelaksanaan layanan

informasi yiatu guru pembimbing. Guru pembimbing adalah seorang

yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bantuan dan bimbingan

kepada anak didik melalui layanan bimbingan dan konseling.

23 Ibid., h. 248.
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Guru pembimbing atau konselor merupakan orang yang

professional atau sebagai lebih dewasa, lebih matang, atau memiliki

pengetahuan dan keterampilan khusus24.

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan

konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan guru

pembimbing merupakan tenaga professional di bidangnya yang

memberikan bantuan kepada peserta didik dan secara khusus diberi

tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan bimbingan dan konseling.

Layanan informasi yang diberikan ke siswa akan efektif apabila

cara penyampaian guru pembimbing maksimal dan mudah dipahami oleh

siswa, sehingga layanan informasi yang diterima siswa dapat

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman untuk

bertingkah laku di lingkungannya.

Agar mampu menjalankan perkerjaannya dengan sebaik-baiknya,

guru pembimbing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Seorang guru pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang
cukup luas,

b. Serorang guru pembimbing dapat mengambil tindakan dengan
bijaksana,

c. Seorang guru pembimbing harus sehat fisik dan psikis,
d. Seorang guru pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan

terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang
dihadapinya,

24 Amirah Diniaty, Teori-teori Konseling, Pekanbaru: Daulat Riau,( 2009), h. 3.
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e. Seorang guru pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup
baik,

Seorang guru pembimbing harus bersifat supel, ramah tamah,

sopan santun di dalam segala perbuatannya25.

b. Faktor Eksternal

1) Siswa

Siswa disebut juga peserta didik. Secara umum peserta didik

berlaku untuk seluruh rentang usia yang sudah dapat mengikuti

pendidikan, mulai dari anak-anak dewasa, dan lansia26. Siswa merupakan

individu yang menerima pengetahuan di bangku sekolah yang

disampaikan oleh guru pembimbing, materi tersebut didapatkan melalui

layanan informasi. Setelah mendapatkan layanan informasi yang

berisikan mengenai dampak dari merokok, maka siswa akan mengurangi

perilaku merokok bahkan tidak merokok lagi dan tidak sama sekali untuk

merokok.

2) Sarana dan prasarana

Prasarana adalah seluruh alat-alat pendidikan yang secara tidak

langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan, sarana

adalah alat-alat pendidikan yang secara langsung menentukan

tercapainya tujuan pendidikan27. Sarana dan prasarana merupakan bagian

terpenting untuk pelaksanaan layanan informasi, tanpa kelengkapan

25 Anas Salahuddin, Op.Cit., h.198.
26 JS. Husdarta & Nurlan Kusmaedi, Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta didik

(Olahraga dan Kesehatan), Bandung: Alfabeta, (2010), h. 3.
27 Herabudin, Administrasi & Supervisi Pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, (2009),

h. 227.
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tersebut maka pelaksanaan layanan tidak akan efektif untuk

diselenggarakan. Sarana merupakan sesuatu yang dipakai sebagai alat

untuk mencapai tujuan. Sarana dalam layanan informasi berupa alat

pengumpul data, penyimpanan data dan perlengkapan teknis. Sedangkan,

prasarana yaitu segala yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya sesuatu proses. Prasarana dalam layanan informasi

berupa gedung yang menjadi tempat pelaksanaan layanan.

3) Waktu penyelanggaraan layanan informasi

Dalam pelaksanaan layanan informasi dibutuhkan waktu yang

mantap. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan kesempatan yang memadai

bagi terselenggaranya layanan informasi dengan baik.

5. Dalil-dalil yang Berkaitan dengan Perilaku Merokok

Berikut ini beberapa ayat yang berkaitan dengan perilaku merokok

yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 195:








Artinya: Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu

jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri,
dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah: 195)28

28 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 30.
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Surat An-Nisa’ ayat 29:











Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’: 29)29

Dari penjelasan ayat di atas bahwa perilaku merokok merupakan

tindakan merusak diri sendiri bahkan tindakan membunuh diri sendiri. Di

katakan merusak dan membunuh diri sendiri karena perilaku merokok

menyebabkan mudharat yang banyak, yang dapat merugikan diri  dan

menyebabkan berbagai penyakit yang timbul.

Hadis yang berkaitan tentang meninggalkan suatu kegiatan yang

tidak bermanfaat, yang berbunyi:

عنأبىھریرةرضىهللاتعالىعنھقال:قالرسولهللاصلىهللاعلیھوآلھوسلم"

الیعنیھ"(حدیثحسن,رواهالترمذي)المرءتركھمامنحسنإسالم

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. telah berkata: Telah bersabda Rasulullah
saw: “Sebagian dari ke-Islaman seseorang ialah meninggalkan
sesuatu yang tidak berguna baginya.” (Tarmidzi-Hadis Hasan)30

Dari penjelasan hadis di atas bahwa tanda baiknya kualitas Islam

seseorang adalah ia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Rokok

29 Ibid., h. 83.
30 Abu Fathan, Hadits Arbain, Asaduddin Perss, (1991), h. 18.
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tidak membawa manfaat apa-apa, kecuali ancaman bagi kesehatan dan jiwa

dan pemborosan. Merokok juga dapat memberi dampak bagi orang yang ada

disekitarnya yang terhirup asap rokok dari pelaku itu sendiri. Merokok tidak

hanya memberi dampak bagi pelaku itu sendiri tetapi juga memberikan

dampak bagi orang lain.

Surat Al-Isra’ ayat 27:








Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara

setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-
Isra’: 27)31

Hadis yang berkaitan dengan perilaku pemborosan:

َ یَْرَضى  لَُكْم ثَالَثًا َویَْكَرهُ لَُكْم ثَالَثًا فَیَْرَضى لَُكْم أَْن تَْعبُُدوهُ َوالَ تُْشِرُكوا إِنَّ هللاَّ

قُوا َویَْكَرهُ لَُكْم قِیَل َوقَاَل َوَكْثَرةَ  ِ َجِمیًعا َوالَ تَفَرَّ بِِھ َشْیئًا َوأَْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

َؤاِل َوإَِضاَعةَ اْلَمالِ  السُّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah meridlai tiga hal bagi kalian dan murka
apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian
menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali
Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para
penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian
sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan
yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HR. Muslim)

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas bahwa perilaku merokok

merupakan perilaku pemborosan yang menghambur-hamburkan uang,

31 Departemen Agama RI, Op.Cit., h, 284.
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dikatakan juga bahwa perilaku pemborosan adalah saudara-saudara syaitan.

Perilaku merokok dikatakan pemborosan karena tindakan yang tidak ada

manfaatnya, yang ada hanyalah dampak buruk yang dapat menyebabkan

kerugian yang sangat besar bagi pelakunya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari dan memanipulasi terhadap sebuah karya

ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar

belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Fadhila Rahmi (2012) dengan judul skripsi “Hubungan Pengetahuan

tentang Resiko Merokok dengan Perilaku Merokok pada Laki-laki Usia

Produktif. Fadhila Rahmi adalah dari mahasiswa Universitas Islan 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 uisa 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. Roza Ferawati (2010) dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi dalam

Meningkatkan Pengembangan Bidang Bimbingan Pribadi Siswa di SMP

Negeri 17 Pekanbaru. Roza Ferawati adalah mahasiswa Universitas Islam
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hasil

penelitian ini menggambarkan bahwa perencanaan guru pembimbing

dalam pelaksanaan layanan informasi belum baik, hal ini dikarenakan guru

pembimbing masih terpaku pada program yang ada dan tidak disesuaikan

dengan kebutuhan siswa. Bentuk pelaksanaan kegiatan layanan informasi

sudah baik, namun dalam penentuan topik terpaku pada pedoman buku

saja. Efektiktivitas layanan informasi dalam pengembangan bidang

bimbingan pribadi siswa yang diselenggarakan oleh guru pembimbing

sudah baik.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak

terjadi kesalahan pahaman dalam penapsiran penulisan ini.

Adapun konsep kajian ini berkenaan dengan efektivitas layanan

informasi dalam mereduksi perilaku merokok siswa. Berdasarkan konsep

tersebut yang dimaksud efektivitas layanan informasi ini adalah saat materi

layanan diberikan, siswa tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya

setelah mengikuti layanan ini yaitu untuk mengurangi dan menghindari untuk

terlibat dalam perilaku merokok sehingga dari layanan ini memberikan

pengaruh yang besar untuk berubah.

Adapun yang menjadi indikator pelaksanaan layanan informasi dalam

mereduksi perilaku merokok adalah sebagai berikut:
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1. Isi materi yang disampaikan melalui layanan informasi dalam mereduksi

perilaku merokok.

2. Media yang digunakan saat pelaksanaan layanan informasi dalam

mereduksi perilaku merokok.

3. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan layanan informasi dalam

mereduksi perilaku merokok.

4. Tahap kegiatan dalam melaksanakan layanan informasi dalam mereduksi

perilaku merokok.

5. Hasil penilaian setelah melaksanakan layanan informasi dalam mereduksi

perilaku merokok.

6. Hasil evaluasi setelah melaksanakan layanan informasi dalam mereduksi

perilaku merokok

Indikator tentang efektivitas layanan informasi dalam mereduksi

perilaku merokok siswa adalah sebagai berikut:

1. Guru menguasai materi yang disampaikan ke siswa.

2. Guru mampu menyampaikan materi dengan baik.

3. Siswa mengetahui tentang layanan informasi yang diselenggarakan oleh

guru pembimbing.

4. Siswa mengetahui tujuan layanan informasi dalam mereduksi perilaku

merokok.

5. Siswa mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik.

6. Siswa dapat merasakan manfaat setelah mengikuti layanan informasi

dalam mereduksi perilaku merokok.



38

7. Siswa dapat mengontrol diri setelah mengikuti layanan informasi dalam

mereduksi perilaku merokok.

8. Siswa dapat menerapkan pola hidup sehat.

9. Siswa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mereduksi perilaku

merokok, antara lain:

a. Keterampilan dalam berkomuikasi,

b. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri,

c. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan rasa cemas atau anxietas,

d. Pelatihan untuk berperilaku assertif,

e. Kemampuan untuk menghadapi tekanan dari kelompok sebaya.

Indikator yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

layanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Guru pembimbing

2. Faktor Eksternal

a. Siswa

b. Sarana dan prasarana

c. Waktu penyelenggaraan layanan informasi.


