
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Merokok

1. Pengertian Perilaku Merokok

Perilaku merokok adalah sesuatu yang dilakukan seseorang berupa

membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terisap

oleh orang-orang disekitarnya (Leavy dalam Nasution, 2007). Sedangkan

menurut Aritonang (dalam Sulistyo, 2009) merokok adalah perilaku yang

komplek, karena merupakan hasil interaksi dari aspek kognitif, kondisi

psikologis, dan keadaan fisiologis.

Perilaku merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang

berhubungan dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui intensitas

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

(Komalasari & Helmi, 2000:4). Pendapat lain menyatakan merokok adalah

menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya

kembali keluar (Amstrong dalam Nasution, 2007).

Perilaku merokok adalah suatu aktivitas atau tindakan menghisap

gulungan tembakau yang tergulung kertas yang telah dibakar dan

menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan asap yang dapat

terhisap oleh orang-orang disekitarnya serta dapat menimbulkan dampak buruk

baik bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya (Nasution,

2007:10).



Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku

merokok adalah suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok kemudian

menghisapnya dan menghembuskannya keluar yang dapat menimbulkan asap

yang dapat terisap oleh orang lain dan merupakan pengalaman dan interaksi

dengan lingkungan yang berkaitan dengan rokok dan merokok.

2. Aspek-Aspek Perilaku Merokok

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Aritonang (dalam

Nasution, 2007), yaitu:

a. Fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari

Fungsi merokok dapat menggambarkan perasaan yang dialami oleh

perokok, seperti perasaan positif ataupun negatif selain itu merokok

juga berkaitan dengan masa mencari jati diri pada remaja. Perasaan

positif seperti mengalami perasaan yang tenang dan nyaman ketika

mengkonsumsi rokok.

b. Intensitas merokok

Smet (1994) mengklasifikasikan perokok berdasarkan banyaknya

rokok yang dihisap, yaitu :

1) Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok dalam

sehari.

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

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



c. Tempat merokok

Tipe perokok berdasarkan tempat ada dua, yaitu :

1) Merokok di tempat-tempat umum atau  ruang publik

a) Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara

bergerombol  mereka menikmati kebiasaannya. Umumnya

perokok masih  menghargai orang lain, karena itu perokok

menempatkan diri di smoking area.

b) Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang lain

yang tidak merokok, anak kecil, orang jompo dan orang sakit.

2) Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi

a) Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat-

tempat seperti ini sebagai tempat merokok digolongkan

kepada individu yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh

rasa  gelisah yang mencekam.

b) Toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang

suka berfantasi.

d. Waktu merokok

Menurut Presty (dalam Smet, 1994) remaja yang merokok

dipengaruhi oleh  keadaan yang dialaminya pada saat itu, misalnya ketika

sedang  berkumpul dengan teman, cuaca yang dingin, setelah dimarahi

orang tua.



Berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok di atas dapat disimpulkan

bahwa aspek-aspek perilaku merokok ada empat yaitu fungsi merokok, intensitas

merokok, waktu merokok dan tempat merokok.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok

Perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya

perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri juga disebabkan

oleh faktor lingkungan, Lewin (dalam Komasari dan Helmi, 2000).

Faktor yang mempengaruhi seseorang merokok terbagi dua, yaitu faktor

dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal) menurut Mu’tadin dan

Hansen (dalam Nasution, 2007).

a. Faktor Dari Dalam (Internal)

1) Faktor Kepribadian

Individu mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin

melepaskan dari rasa sakit atau kebosanan.

2) Faktor Biologis

Banyak penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok

merupakan salah satu bahan kimia yang berperan penting pada

ketergantungan merokok. Pendapat ini didukung Aditama (1992) yang

mengatakan nikotin dalam darah perokok cukup tinggi.

3) Faktor Psikologis

Merokok dapat bermakna untuk meningkatkan konsentrasi,

menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul rasa

persaudaraan, juga dapat memberikan kesan modern dan berwibawa,



sehingga bagi individu yang sering bergaul dengan orang lain, perilaku

merokok sulit dihindari.

4) Konformitas teman sebaya

Kebutuhan untuk diterima kelompok teman sebaya seringkali

membuat remaja berbuat apa saja agar dapat diterima oleh kelompoknya.

Semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi perilaku merokok

(Octarina dan Rachmawati, 2008).

5) Faktor Usia

Orang yang merokok pada usia remaja semakin bertambah dan pada

usia dewasa juga semakin banyak (Smet, 1994).

6) Faktor Jenis Kelamin

Pengaruh jenis kelamin zaman sekarang sudah tidak terlalu berperan

karena baik pria maupun wanita sekarang sudah merokok.

b. Faktor Dari Luar (Eksternal)

1) Pengaruh Orangtua

Menurut Baer dan Corado (dalam Nasution, 2007) individu perokok

adalah individu yang berasal dari keluarga tidak bahagia, orang tua tidak

memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan individu yang

berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. Perilaku merokok

lebih banyak didapati pada individu yang tinggal dengan orang tua

tunggal (Single Parent). Individu wanita yang berperilaku merokok

apabila ibunya  merokok dibandingkan ayahnya yang merokok.



2) Pengaruh Teman

Berbagai fakta mengungkapkan semakin banyak individu merokok

maka semakin banyak teman-teman individu itu yang merokok, begitu

pula sebaliknya (Nasution, 2007).

3) Pengaruh Iklan

Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan

gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour

membuat seseorang seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku yang ada

di iklan tersebut (Nasution, 2007).

4) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan, dan

perhatian individu pada perokok. Seseorang berperilaku merokok dengan

memperhatikan lingkungan sosialnya. Kebiasaan budaya, kelas sosial,

tingkat pendidikan, dan gengsi pekerjaan akan mempengaruhi perilaku

merokok pada individu. Dalam bidang politik, Menambahkan kesadaran

umum berakibat pada langkah-langkah politik yang bersifat melindungi

bagi orang-orang yang tidak merokok dan usaha melancarkan kampanye-

kampanye promosi kesehatan untuk mengurangi perilaku merokok.

Merokok menjadi masalah yang bertambah besar bagi negara-negara

berkembang termasuk Indonesia (Smet, 1994).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok ada dua, yaitu faktor dari

dalam diri individu seperti kepribadian, biologis, psikologis, usia dan jenis



kelamin sedangkan faktor dari luar individu meliputi pengaruh orang tua, teman,

iklan,  dan lingkungan sosial.

B. Sikap Terhadap Iklan Rokok

1. Pengertian Sikap Terhadap Iklan Rokok

Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak

senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu.

“sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Kalau

sesuatu yang timbul adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif,

sedangkan kalau perasaan tidak senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan

apa-apa, berarti sikapnya netral (Sarwono, 2010:210). Maio & Haddock (dalam

Mercer, 2012) & Davidoff (1991:333) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi

menyeluruh terhadap suatu objek berdasarkan informasi kognitif, afektif, dan

behavioral.

Sikap sebagai kombinasi dari reaksi kognitif, afektif, dan kecenderungan

perilaku, atau sebagai penilaian positif atau negatif terhadap objek tertentu,

Rahman (2013). Eagly dan Chaiken (dalam Myers, 2012) mendefenisikan sikap

sebagai suatu reaksi evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan

terhadap sesuatu atau seseorang dan sering kali berakar pada kepercayaan

seseorang, dan muncul dalam perasaan serta perilaku seseorang. Sikap meliputi

rasa suka dan tidak suka, penilaian dan reaksi menyenangkan atau tidak

menyenangkan terhadap objek, orang, situasi, dan aspek-aspek lain dunia,

termasuk ide abstrak dan kebijakan sosial (Atkinson, 1983:357; Sobur, 2003:360).



Iklan adalah bentuk komunikasi nonpribadi yang dilakukan pemasar untuk

menginformasikan, mendidik, atau membujuk khalayak (Lovelock dan Wrigh

dalam Liliweri, 2011). Iklan menurut Kotler (dalam Widyatama, 2007) adalah

segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh

sponsor tertentu yang harus dibayar.

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan bauran

promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix), secara sederhana

iklan diartikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan

kepada masyarakat lewat suatu media (Kasali, 1992). Sedangkan iklan menurut

Liliweri (2011:537) adalah struktur dan komposisi informasi dari komunikasi

yang nonpersonal, yang dibayar oleh sponsor tertentu untuk mempersuasi audiens

tentang produk, jasa, atau ide-ide melalui media.

Iklan merupakan persuasi yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat

agar menjatuhkan pilihannya kepada merek produk tertentu. Iklan berperan

sebagai ujung tombak komunikasi pemasaran suatu produk. Iklan atau reklame

dapat diartikan sebagai benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk,

susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan digunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu produk yang ditempatkan

atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh masyarakat

(Mulyana, 2011)

Menurut Vakratsas (dalam Liliweri, 2011) iklan merupakan informasi

yang dibentuk dari olahan pikiran manusia dan mempengaruhi perasaan individu



sehingga menjadi penyebab penggunaan dari suatu produk. Iklan merupakan

bentuk kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan lewat media dengan

membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan dan bersifat

membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non komersial,

maupun pribadi yang berkepentingan (Dunn & Barban dalam Widyatama, 2007)

Rokok adalah selinder berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (

bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun

tembakau yang telah dicacah ( Yudistira, 2008). Rokok adalah hasil olahan

tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari

tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau

sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan bahan

lainnya (Febriliana, 2008:1).

Berdasarkan pengertian di atas sikap terhadap iklan rokok adalah suatu

bentuk reaksi evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap

iklan rokok dan dapat membentuk kepercayaan dan muncul dalam perasaan serta

perilaku seseorang seperti mendukung (favorabel) atau tidak mendukung

(unfavorabel), memihak atau tidak memihak, suka atau tidak suka. Apabila

individu menyukai atau mendukung iklan rokok tersebut maka akan terlihat dari

perilaku yang ditampilkan oleh individu tersebut yaitu perilaku merokok, begitu

juga sebaliknya apabila individu tidak menyukai atau tidak mendukung iklan

rokok tersebut maka individu tersebut tidak akan merokok.

Menurut teori  tindakan beralasan sikap (theory of reasoned action)

mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses



pengambilan keputusan yang teliti, beralasan dan dampaknya terbatas ada tiga

hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap

yang lebih spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya

oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif (subjektive norms) yaitu

keyakinan mengenai apa yang orang lain inginkan agar diperbuat. Ketiga, sikap

terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subjektif membentuk suatu intensi

atau niat untuk berperilaku tertentu (Fishbein dalam Azwar, 2011).

Pembentukan sikap terhadap iklan rokok dipengaruhi oleh persepsi,

perasaan dan kepercayaan remaja terhadap iklan rokok. Sikap terhadap iklan

rokok ini diawali dari cara remaja berfikir mengenai iklan rokok, kemudian

merasakan lalu mengambil tindakan atau berperilaku sesuai dengan apa yang

dianjurkan iklan rokok.

2. Aspek-Aspek Sikap Terhadap Iklan Rokok

Menurut Vakratsas (dalam Liliweri, 2011) iklan merupakan informasi

yang dibentuk dari olahan pikiran manusia, dan mempengaruhi perasaan individu

yang menjadi penyebab penggunaan dari suatu produk. Aspek-aspek sikap

terhadap iklan menurut Vakratsas (dalam Liliweri, 2011) ada tiga, yaitu :

a. Aspek kognitif. Aspek kognitif berisi apa yang diketahui mengenai suatu

objek. Bagaimana pengalaman, kepercayaan, pendapat atau pandangan

individu tentang iklan seperti individu melihat, menonton, mendengar iklan

lalu berfikir tentang iklan.

b. Aspek afektif. Aspek afektif berisi apa yang dirasakan mengenai suatu objek.

Komponen afektif berisi emosi, misalnya perasaan terhadap objek, respek



atau perhatian terhadap objek tertentu seperti ketakutan, kesukaan atau

kemarahan. Pada aspek efektif individu merasakan terpengaruh.

c. Aspek konatif. Aspek konatif berisi predisposisi untuk bertindak terhadap

objek. Berisi kecenderungan untuk bertindak atau mengimplementasikan

perilaku sebagai tujuan terhadap objek atau individu melakukan sesuatu

menurut anjuran iklan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek sikap

terhadap iklan rokok dapat berupa aspek kognitif, afektif dan konatif terhadap

iklan rokok.

C. Konformitas Teman Sebaya

1. Pengertian Konformitas Teman Sebaya

Konformitas (conformity) adalah perubahan perilaku atau kepercayaan

sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi

agar selaras dengan orang lain (Myers, 2012:253). Konformitas merupakan salah

satu bentuk penyesuaian dengan melakukan perubahan sikap dan perilaku yang

disesuaikan dengan norma kelompok (Baron & Byrne, 2003).

Menurut Sears (2004:76), konformitas adalah ketika seseorang

menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku

tersebut. Dalam artian, seseorang akan mengikuti suatu budaya pada suatu

kelompok tertentu, agar ia dapat diterima da dalam kelompok tersebut. Menurut

Zebua dan Nurdjayadi (2001) konformitas adalah suatu tuntutan yang tidak

tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya namun memiliki

pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku baru



pada remaja atau anggota kelompok tertentu. Konformitas adalah suatu jenis

pengaruh sosial individu mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan

norma sosial yang ada (Monks, dkk, 2006).

Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau

tingkat kedewasaan yang sama. Salah satu fungsi utama teman sebaya adalah

untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga

(Santrock, 2003:55). Teman sebaya adalah teman yang memiliki kualitas

psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interes, sikap, nilai

dan kepribadian (Yusuf, 2012:198). Teman sebaya menurut Mappiare (1982)

adalah remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih

sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

konformitas teman sebaya adalah persetujuan kearah pemikiran kelompok teman

sebaya yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku dan kepercayaan agar dapat

menyesuaikan diri dan diterima oleh anggota kelompok tertentu.

2. Aspek-Aspek Konformitas Teman Sebaya

Sears, dkk (2004) berpendapat bahwa konformitas akan mudah terlihat

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

yang dimaksud adalah :

a. Aspek Kekompakan

Kekuatan yang dimiliki kelompok menyebabkan remaja tertarik

dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan remaja

dengan kelompok disebabkan perasaan suka dengan anggota kelompok



serta harapan memperoleh manfaat dari kelompoknya. Semakin besar rasa

suka dan harapan memperoleh manfaat dari kelompoknya maka semakin

kompak kelompok tersebut.

Kekompakan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Penyesuaian diri

Kekompakan yang tinggi dapat menimbulkan tingkat

konformitas tinggi. Alasannya adalah apabila individu merasa dekat

dengan anggota kelompok lain, akan menyenangkan bagi individu

tersebut untuk mengakuinya, dan semakin menyakitkan apabila

anggota kelompok mencelanya. Kemungkinan untuk menyesuaikan

diri akan semakin besar apabila individu mempunyai keinginan yang

kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok tertentu.

2) Perhatian terhadap kelompok

Peningkatan konformitas terjadi karena anggotanya enggan

disebut sebagai orang yang menyimpang, dan penyimpangan

menimbulkan resiko ditolak. Semakin tinggi perhatian seseorang

dalam kelompok semakin tinggi tingkat rasa takutnya terhadap

penolakan, dan semakin kecil kemungkinan untuk tidak menyetujui

kelompok.

b. Aspek Kesepakatan

Pendapat kelompok yang telah dibuat memiliki tekanan kuat

sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan

pendapat kelompoknya.



Kesepakatan dapat di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun bila

terjadi perbedaan pendapat, meskipun orang yang berbeda

pendapat itu sebenarnya kurang ahli bila dibandingkan anggota lain

yang membentuk mayoritas. Bila seseorang sudah tidak

mempunyai kepercayaan terhadap pendapat kelompok, maka hal

ini dapat mengurangi ketergantungan individu terhadap kelompok

sebagai sebuah kesepakatan.

2) Persamaan pendapat

Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja tidak

sependapat dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas

akan turun. Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut

menunjukkan terjadinya perbedaan serta dapat berakibat pada

berkurangnya kesepakatan kelompok. Jadi dengan persamaan

pendapat antar anggota kelompok maka konformitas akan semakin

tinggi.

3) Penyimpangan terhadap pendapat kelompok

Apabila indvidu mempunyai pendapat yang berbeda dengan

individu lain maka individu tersebut akan dikucilkan dan

dipandang sebagai orang yang menyimpang, baik dalam

pandangan sendiri maupun pandangan orang lain. Jadi individu

yang menyimpang akan menyebabkan penurunan kesepakatan.



c. Aspek Ketaatan

Tekanan atau tuntutan kelompok pada remaja membuatnya rela

melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. Jika

ketaatan tinggi maka konformitasnya juga tinggi.

Ketaatan tersebut dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Tekanan karena ganjaran, ancaman, atau hukuman

Salah satu cara untuk menimbulkan ketaataan adalah

meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku

yang diinginkan melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena

akan menimbulkan ketaatan yang semakin besar. Semua itu

merupakan intensif pokok untuk mengubah perilaku seseorang.

2) Harapan orang lain

Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena

orang lain tersebut mengharapkannya. Harapan-harapan orang lain

dapat menimbulkan ketaatan, bahkan harapan itu bersifat implisit.

Salah satu cara untuk memaksimalkan ketaatan adalah menempatkan

individu dalam situasi yang terkendali, segala sesuatunya diatur

sehingga ketidaktaatan merupakan hal yang hampir tidak mungkin

terjadi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konformitas remaja ditandai

dengan adanya tiga aspek meliputi: kekompakan seperti perasaan dekat dengan

anggota kelompok dan perhatian terhadap kelompok, kesepakatan seperti



kepercayaan terhadap kelompok dan persamaan pendapat, dan ketaatan seperti

kepatuhan untuk melakukan tindakan dan kerelaan untuk melakukan tindakan.

D. Kerangka Pemikiran

Perilaku merokok remaja merupakan perilaku yang mudah untuk

dijumpai. Remaja merokok di tempat-tempat umum, dan tidak jarang remaja

merokok menggunakan seragam sekolah dan dekat dengan lingkungan sekolah.

Banyak remaja yang sudah menjadi perokok aktif. Walaupun hampir sebagian

remaja mengetahui dampak rokok bagi kesehatan, namun sifat nikotin yang

adiktif yang mempengaruhi remaja untuk terus merokok (Nasution, 2007).

Perilaku merokok dapat terlihat dari intensitas merokok, fungsi merokok, tempat

merokok dan waktu merokok (Aritonang dalam Nasution, 2007)

Munculnya perilaku merokok remaja dipengaruhi oleh sikap terhadap

iklan rokok dan konformitas teman sebaya (Mu’tadin dalam Nasution, 2007;

Octarina dan Rachmawati, 2008). Tayangan iklan yang menayangkan tokoh idola

remaja yang menghisap rokok akan mendorong remaja untuk mengikutinya.

Selain itu, teman sebaya juga berpengaruh pada perilaku merokok remaja

(Oskamp, dkk dalam Aeni & Astuti, 2009). Teman sebaya adalah orang yang

akan sangat memungkinkan untuk diikuti oleh remaja. Jika teman sebaya

merokok, maka sangat memungkinkan remaja mengikuti perilaku merokoknya.

Iklan merupakan media promosi yang sangat ampuh membentuk opini

serta mempengaruhi persepsi dan tindakan seseorang. Tanpa disadari stimulus

yang diterima membentuk persepsi secara cepat. Sekitar 70% perokok mulai

merokok pada usia remaja, bahkan survei terakhir menemukan anak-anak juga



sudah ketagihan rokok. Hal ini terjadi karena banyak iklan yang ditayangkan

menantang anak-anak remaja untuk bersikap dewasa dengan merokok. Di dalam

iklan rokok tersebut memperlihatkan perilaku merokok dengan kejantanan,

kedewasaan, glamor dan keberhasilan. Hal ini dapat memicu remaja untuk

merokok dan mempertahankan perilakunya, dan tidak jarang remaja menirukan

adegan merokok yang dilakukan dalam iklan tersebut (Ginting, 2011).

Pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh iklan. Menurut Azwar

(2010:36), iklan yang ada di televisi, surat kabar, majalah dan media luar ruang

mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang.

Pesan-pesan sugestif yang terdapat dalam iklan, apabila cukup kuat akan memberi

dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuknya arah sikap tertentu.

Sikap merupakan suatu organisasi pendapat, keyakinan seseorang

mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan

tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons

atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya (Walgito, 2003:127).

Terdapat tiga aspek yang membentuk struktur sikap, yaitu: 1) Aspek kognitif yang

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan dan bagaimana individu

mempersepsi objek. 2) Aspek afektif yang berkaitan dengan aspek emosional

yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang terhadap suatu objek. 3)

Aspek konatif yang berkaitan dengan aspek perilaku yang berhubungan dengan

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek sikap (Vakratsas dalam Liliweri,

2011).



Pembentukan sikap terhadap iklan dipengaruhi oleh persepsi, perasaan dan

kepercayaan konsumen terhadap iklan. Sikap terhadap iklan ini diawali dari cara

konsumen berfikir mengenai sebuah iklan. Sikap terhadap iklan (afektif)

merupakan cara konsumen merasakan hal tersebut (Azwar, 2010).

Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa sikap terhadap iklan sangat

berpengaruh pada sikap terhadap produk dan perilaku. Dengan kata lain iklan

rokok berupaya untuk menyerap konsumen dari kalangan pemula, yaitu dengan

membangun persepsi terhadap rokok dari atribut masing-masing pesan iklan yang

beragam dari setiap merek rokok. Sehingga remaja terpengaruh untuk merokok

(Aeni & Astuti, 2009).

Perilaku merokok remaja selain dipengaruhi oleh sikap terhadap iklan

rokok juga dipengaruhi oleh konformitas teman sebaya. Masa remaja adalah masa

pencarian jati diri, dan pada masa ini remaja mulai memisahkan diri dari orang

tuanya dan mulai banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Masa

remaja ditandai dengan kedekatan remaja dengan teman sebayanya yang sering

disebut dengan konformitas. Bagi remaja pengaruh lingkungan, khususnya

kelompok teman sebaya memegang peran yang cukup besar dalam pemberian

norma tingkah laku yang akan dianut (Yusuf, 2006).

Hal lain yang mendukung bahwa remaja dengan tingkat pendidikan

sekolah menengah sangat rentan terhadap rokok karena remaja khususnya remaja

laki-laki, pada saat ini masih dalam tahap perkembangan mental atau pencarian

jati diri dimana salah satunya ialah pengaruh teman sebaya. Kelompok teman



sebaya memberikan dukungan emosiaonal dan perasaan aman pada remaja ketika

mencoba peran barunya (Suntrock, 2003).

Konformitas (conformity) muncul ketika individu meniru sikap atau

tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang

dibayangkan oleh individu tersebut (Suntrock, 2003:60). Pada saat ini remaja

mulai mengikuti apa yang dilakukan temannya, seperti merokok. Remaja

merokok agar dapat menyesuaikan diri dan mendapat pengakuan dari teman-

temannya. Remaja butuh pengakuan dan penghargaan, dan untuk mencapainya

para remaja melakukan konformitas dengan teman-teman sebayanya agar dapat

diterima pada suatu kelompok tertentu. Konformitas teman sebaya dapat terlihat

melalui aspek kekompakan, kesepakatan dan ketaatan remaja dengan teman

sebayanya (Sears, 2004). Semakin tinggi rasa konformitas remaja maka semakin

tinggi perilaku merokok remaja.

Sikap terhadap iklan rokok dan konformitas teman sebaya berpengaruh

terhadap perilaku merokok. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari,

bahwa banyaknya iklan rokok yang ada di media massa maupun elektronik serta

semakin meningkatnya frekuensi remaja merokok akan mempengaruhi remaja

lainnya untuk merokok.

Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran sejauh mana hubungan sikap

terhadap iklan rokok dan konformits teman sebaya dengan perilaku merokok

remaja.



E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, pada penelitia ini

diajukan tiga hipotesis, yaitu:

1. Ada hubungan antara sikap terhadap iklan rokok dan konformitas

teman sebaya dengan perilaku merokok remaja.

2. Ada hubungan antara sikap terhadap iklan rokok dengan perilaku

merokok remaja.

3. Ada hubungan antara konformitas teman sebaya terhadap perilaku

merokok remaja.

Konformitas teman
sebaya
a. Kekompakan
b. Kesepakatan
c. ketaatan

Sikap terhadap iklan
rokok
a. Kognitif
b. Afektif
c. Konatif

Perilaku Merokok Remaja


