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Abstrak 

 

 Perilaku merokok yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki namun perilaku 

tersebut saat ini juga dilakukan oleh perempuan, dan menurut masyarakat perilaku 

merokok merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh  perempuan, karena dilihat 

dari budaya timur yang melekat pada masyarakat yang menganggap bahwa perilaku 

merokok yang dilakukan oleh perempuan merupakan hal yang belum bisa dianggap 

layak untuk dilakukan (Al Bachri, 2006). Berdasarkan fenomena tersebut, maka tujuan 

dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku merokok yang 

dilakukan oleh mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana, yang meliputi faktor-

faktor penyabab perilaku merokok, aspek-aspek perilaku merokok, tahap dan tipe 

perilaku merokok. Keempat Partisipan penelitian ini adalah merupakan mahasiswi 

Universitas Kristen Satya Wacana yang melakukan perilaku merokok. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar dan teman sebaya sangat 

mempengaruhi perilaku merokok mereka, begitu juga dengan reaksi emosi negatif saat 

mereka mengalami masalah, sangat mempengaruhi intensitas merokoknya. 

 

Kata kunci : perilaku merokok, mahasiswi 
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Abstract  

 Smoking habbit is usually done among men but that habbit is nowadays also 

done by some group of women, and according to society it is not appropriate if women 

is smoking, since it is seen that we still believe in “east culuture”; smoking for women 

is still considered as something unacceptable to do. Based on that phneomenon, the 

subject of this qualitative research was to find out the description of smoking behavior 

that was done by female student university of Satya Wacana Christian University 

(SWCU), including some factors causing smoking behavior, smoking behavior aspects, 

steps and smoking behavior types. The four participants of this research was female 

student university of SWCU who smoke. The data collection was done by semi 

structured interviewing and unstructured observation. The result of this research 

showed that environment and group peers were really influenced their smoking 

behavior, so with their negative emotion when they facing problem, that was influencing 

their intencity of smoking.  

Keywords: smoking behavior, female student university.  
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PENDAHULUAN 

Pemuda-pemudi pada jaman sekarang ini, mereka memiliki pendidikan yang 

tinggi tetapi mereka justru menganggap setiap perubahan yang ada adalah suatu 

modernisasi atau perkembangan jaman. Mereka tidak mempertimbangkan apakah 

perubahan itu melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga akhirnya 

mereka menghalalkan perilakunya dan menganggap perilakunya itu sebagai perilaku 

yang biasa dilakukan. Seperti perilaku merokok, pada umumnya dilakukan oleh laki-

laki namun perilaku tersebut saat ini juga dilakukan oleh perempuan, dan menurut 

masyarakat perilaku merokok merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh  

perempuan, karena dilihat dari budaya timur yang melekat pada masyarakat yang 

menganggap bahwa perilaku merokok yang dilakukan oleh perempuan merupakan hal 

yang belum bisa dianggap layak untuk dilakukan (Al Bachri, 2006). 

Peneliti Lembaga Demografi FE UI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) 

Abdillah Ahsan menyatakan jika pada 1995 jumlah perokok di Indonesia sebanyak 30 

juta orang menjadi 65 juta perokok pada tahun 2007. Pada tahun 2010 diperkirakan 

jumlahnya meningkat lagi menjadi 70 juta perokok yang diperkirakan mengkonsumsi 

260 miliar batang rokok (Demartoto, 2013).  

Disadari atau tidak oleh para perokok, perilaku merokok memiliki dampak 

negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Zat yang 

terkandung dalam rokok mengandung berbagai faktor resiko bagi kesehatan, membuat 

si pemakai beresiko tinggi untuk menderita beberapa macam penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian (Wismanto dan Sarwo, 2007). Dampak negatif perilaku 

merokok juga dapat merugikan orang lain seperti yang dipaparkan dalam Undang–

Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki 
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hak azasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat. Paparan asap rokok orang lain 

melanggar hak azasi manusia. Hak bukan perokok untuk mengisap udara bersih 

melebihi hak perokok untuk mencemari udara yang akan diisap orang lain. 

Penelitian Tjitarsa (dalam Ekawati dkk, 2008), bahaya merokok telah menjadi 

perhatian khusus beberapa negara dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang 

rokok, misalnya ketentuan kawasan tanpa rokok, pembatasan penjualan rokok, 

pembatasan promosi dan iklan rokok.  

 Perilaku merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun 

eksternal, diantaranya pendidikan orang tua, pengawasan yang kurang dari orang tua 

dan lingkungan sekitar, seperti saudara kandung dan teman akrab yang menyebabkan 

seseorang memutuskan untuk merokok. Perilaku merokok pada perempuan dipengaruhi 

pula oleh pola hidup yang mulai bergeser. Asumsi bahwa perempuan yang merokok 

dianggap perempuan yang modern, seksi, glamor, matang dan mandiri juga merupakan 

salah satu faktor pemicu seorang perernpuan memutuskan menjadi perokok. Tidak 

hanya itu saja, perempuan yang memiliki kebiasaan merokok biasanya menggunakan 

rokok sebagai alat pelarian dari masalah yang sedang dihadapinya. Mayoritas 

perempuan perokok berdalih bahwa dengan merokok bisa menghilangkan stres dan bisa 

meringankan sedikit beban yang sedang mereka pikul. Setelah merokok mereka kadang 

bisa merasa nyaman dan lebih rileks dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya 

(Bangun, 2008). 

 Sementara itu, riset  yang telah  dilakukan oleh  Koalisi untuk Indonesia 

Sehat (KuIS) mengungkapkan sebanyak 54,59% remaja dan perempuan merokok 

dengan tujuan mengurangi ketegangan dan stres. Lainnya beralasan untuk bersantai 
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29,36%, merokok sebagaimana dilakukan pria 12,84%, pertemanan 2,29%, dan agar 

diterima dalam kelompok 0,92%. Sebanyak 70% remaja dan perempuan juga mengaku 

melihat promosi rokok pada  acara pentas musik, olahraga, dan kegiatan sosial. 

Sebanyak 10,22% perempuan berusia 13-15 tahun dan 14,53% perempuan berusia 16-

25 tahun pernah ditawari sampel rokok  gratis (Demartoto, 2013). 

Fenomena muncul ketika peneliti sering menyaksikan para mahasiswi 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan mudahnya merokok di lingkungan 

kampus ataupun di tempat umum lainnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai aspek-aspek, dan faktor penyebab perilaku merokok yang 

dilakukan oleh para mahasiswi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Merokok 

Perilaku hanya mencakup reaksi yang dapat diamati secara umum atau objektif 

(Chaplin, 2005). Hampir sama dengan definisi tersebut, Atkinson dkk (tanpa tahun) 

menyatakan bahwa perilaku adalah aktivitas suatu organisme yang dapat dideteksi. 

Munculnya perilaku dari organisme ini dipengaruhi oleh faktor stimulus yang diterima, 

baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Menurut Sari dkk (2003) 

menyebutkan bahwa perilaku merokok adalah aktivitas menghisap atau menghirup asap 

rokok dengan menggunakan pipa atau rokok. Perilaku merokok adalah aktifitas individu 

yang berhubungan dengan perilaku merokok yag diukur melalui intensitas merokok, 

waktu rokok dan fungsinya dalam kegiatan sehari-hari (Komalasari dan Helmi,2000). 
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Tahap–Tahap Perilaku Merokok 

Seperti yang diungkapkan oleh Leventhal & Clearly (Komalasari dan Helmi, 2000) 

terdapat 4 tahap dalam perilaku merokok sehingga menjadi perokok yaitu : 

1. Tahap preparatory.  

Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai merokok dengan 

cara mendengar, melihat atau dari hasil bacaan. Hal ini menimbulkan minat untuk 

merokok. 

2. Tahap initiation.  

Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan meneruskan atau tidak 

terhadap perilaku merokok. 

3. Tahap becoming a smoker.  

Apabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari maka 

mempunyai kecenderungan menjadi perokok. 

4. Tahap maintenance of smoking.  

Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri (self-

regulating). Merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang 

menyenangkan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkn bahwa seseorang yang tadinya hanya mencoba 

atau menjadi perokok pemula, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan karena rokok 

mengandung nikotin yang akan menjadikan perokok merasa ketagihan atau 

ketergantungan. Tahap-tahap merokok terdiri dari tahap preparatory, tahap initiation, 

tahap becoming a smoker dan tahap maintenance of smoking. 
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Aspek-Aspek Perilaku Merokok 

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Leventhal dan Clearly (dalam Dewi, 2013), 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Rokok 

Fungsi merokok ditunjukkan dengan perasaan yang dialami perokok, perasaan positif 

maupun negatif. Sesorang menjadikan rokok sebagai penghibur dan memiliki fungsi 

yang penting bagi kehidupannya. 

2. Intensitas Merokok 

Seseorang yang merokok dengan jumlah batang rokok yang banyak dalam waktu 

satu hari menunjukkan perilaku merokoknya sangat tinggi. 

3. Tempat Merokok 

Individu yang merokok dimana saja, bahkan merokok di no smoking area 

menunjukkan perilaku merokok individu sangat tinggi 

4. Waktu Merokok 

Seseorang merokok dengan perilaku merokok yang sangat tinggi ketika merokok di 

segala waktu (pagi, siang, sore, malam) dan dipengaruhi oleh keadaan yang dialami 

pada saat itu. Misalnya ketika sedang berkumpul dengan teman, cuaca dingin, atau 

setelah dimarahi orangtua.  

Tipe–Tipe Perokok 

Tipe-tipe perokok menurut Smet (dalam Hasnida dan Kemala, 2005) berdasarkan 

banyaknya rokok yang dihisap digolongkan menjadi tiga tipe, 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 menghisap 1-4 batang rokok dalam sehari. 
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Faktor–Faktor Penyebab Perilaku Merokok 

Dalam penelitian Komasari dan Helmi (2000), ada beberapa faktor penyebab 

perilaku merokok yaitu : 

a. Kebiasaan 

Kebisaan merokok adalah kegiatan mengisap rokok yang dilakukan secara berulang-

ulang, teratur dan sulit dilepaskan. Telah biasa artinya tidak memerlukan sesuatu 

yang lebih untuk melakukannya. Kebiasaan adalah sesuatu yang sudah mendarah 

daging. 

Mereka menggunakan rokok sama sekali bukan karena untuk mengendalikan 

perasaan mereka, tetapi karena benar-benar sudah menjadi rutinitas. 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 terdahulu telah benar-benar habis. 

b. Reaksi Emosi 

Merokok digunakan untuk menghasilkan emosi yang positif, misalnya rasa senang, 

relaksasi, dan kenikmatan rasa. Merokok juga dapat menunjukkan kejantanan 

(kebanggaan diri) dan menunjukkan kedewasaan. Merokok ditujukan untuk 

mengurangi rasa tegang, kecemasan biasa, ataupun kecemasan yang timbul karena 

adanya interaksi dengan orang lain. 
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c. Lingkungan Sosial 

Kebanyakan seseorang memulai kebiasaan merokok karena ikut-ikutan teman, selain 

itu juga karena terpengaruh oleh image yang diciptakan oleh produsen rokok 

(misalnya dengan menggunakan idola remaja sebagai bintang iklan). 

d. Biologis 

Faktor ini menekankan pada kandungan nikotin yang ada di dalam rokok yang dapat 

mempengaruhi ketergantungan seseorang pada rokok secara biologis Nikotin 

merupakan alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi beracun. Zat ini 

hanya ada dalam tembakau, sangat adiktif, dan mempengaruhi otak/susunan saraf. 

Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami 

kenikmatan sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin 

tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif (qualitative research). Creswell (2009) memberikan definisi tentang 

qualitative research adalah alat atau metode untuk menggali dan memahami individu 

atau group sebagai sebuah masalah kemanusiaan atau masalah sosial.  

Partisipan 

 Penelitian ini melibatkan 4 partisipan mahasiswi UKSW yang merokok. Pemilihan 

partisipan dilakukan secara purposive sampling. Partisipan merupakan mahasiswi 

UKSW usia 19-25 tahun yang memiliki perilaku merokok. Pengambilan subjek berada 
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di Universitas Kristen Satya Wacana. Adapun gambaran umum partisipan yang telah 

diperoleh sebagai berikut : 

Partisipan 1 

Partisipan bernama IC dan berusia 22 Tahun, ia tinggal di Salatiga. Ia merupakan 

anak tunggal dan saat ini ia tinggal terpisah dari orangtuanya, namun jarak rumah IC 

dengan orangtuanya cukup berdekatan. IC menganggap bahwa rokok merupakan obat 

penenang sekaligus perekat bagi teman temannya. IC merokok sejak SMP hingga 

sekarang dan orangtua IC tidak mengetahui bahwa IC merokok, sehingga IC melakukan 

perilaku tersebut secara diam diam.  

Partisipan 2 

RL bertempat tinggal Salatiga, RL berusia 23 tahun dan merupakan anak pertama 

dari dua bersaudara, RL lahir dan dibesarkan di Kota Salatiga. RL merupakan seseorang 

yang mudah bergaul, aktivitasnya lebih banyak di luar rumah karena RL tidak suka 

berada di rumah. 

Partisipan 3 

Partisipan bernama SG, SG lahir dan tinggal di Salatiga. SG merupakan seseorang 

yang mudah bergaul dengan siapa saja, dia sangat terbuka dengan teman temannya. SG 

tidak memiliki masalah yang signifikan mengenai sebab dia merokok, karena 

menurutnya dia hanya penasaran saja.  

Partisipan 4  

 Partisipan bernama DC, DC lahir dan tinggal di Jakarta, DC merupakan anak ke 3 

dari 3 bersaudara. DC juga memiliki orangtua yang demokratis, orangtuanya memiliki 

kepercayaan kepadanya. Saat ini DC tinggal di kos tak jauh dari kampus. 
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Pengumpulan Data 

Penetapan sampel untuk data kualitatif menggunakan observasi dan wawancara, 

observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu metode observasi tidak terstruktur, dan 

teknik pengumpulan data berikutnya yaitu pengumpulan data dengan wawancara semi 

terstruktur, di sini peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada responden. 

Pertama, peneliti melakukan wawancara pendahuluan atau wawancara informal untuk 

membangun kenyamanan responden terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap responden, dan wawancara 

ini dilakukan secara berulang-ulang, supaya peneliti mendapatkan informasi secara 

mendalam mengenai perilaku merokok pada mahasiswi. Peneliti menggunakan setting 

natural/alami dalam penelitian ini, agar responden dapat terbuka dengan peneliti.  

Prosedur 

 Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar, maka beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan antara lain membuat rancangan penelitian yang berisi tujuan 

penelitian, karakteristik subjek, serta hal lain yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan 

penelitian. Setelah penulis mendapatkan subjek yang sesuai dengan kriteria, maka 

penulis mulai melakukan metode pengambilan data yaitu dengan observasi dan 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan partisipan tersebut pada rentang waktu bulan 

September hingga November 2014. Sebelum wawancara subjek dan penulis telah 

menentukan waktu wawancara. Penulis menggunakan alat bantu perekam untuk 

merekam hasil wawancara dengan meminta ijin terlebih dahulu dari keempat subjek 

untuk menggunakan alat bantu perekam, dan keempat subjek tidak keberatan jika 

penulis menggunakan alat bantu perekam. Peneliti juga melakukan observasi untuk 

melengkapi data subjek.  Observasi yang dilakukan berlangsung setiap selama proses 



10 
 

 
 

penelitian berlangsung sesuai dengan waktu yang diberikan oleh subjek. Validitas data 

menggunakan triangulasi metodologi (Methodological Triangulation). 

HASIL 

Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah membuat 

catatan lapangan dalam bentuk verbatim wawancara, mereduksi data dengan jalan 

membuang data-data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Merujuk pada tujuan 

penelitian ini disusun untuk mengetahui gambaran perilaku merokok yang dilakukan 

oleh mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana, yang meliputi faktor-faktor 

penyebab perilaku merokok, tahap - tahap perilaku merokok, aspek dan tipe perilaku 

merokok. Maka hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut : 

Tahap-Tahap Perilaku merokok 

Terdapat 4 tahap dalam perilaku merokok, yaitu tahap preparatory, tahap initiation, 

tahap becoming a smoker, tahap maintenance of smoking. Merokok dilakukan untuk 

memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. 

IC, RL, SG dan DC memiliki kesamaan dalam proses tahap tahap perilaku 

merokok.  

Pertama tahap preparatory 

Partisipan memiliki rasa ingin tahu terhadap rokok dan perilaku merokok orang-

orang di sekitarnya dan akhirnya memutuskan untuk merokok. Hasil kutipan verbatim 

sebagai berikut : 

IC : “awalnya penasaran, ee...ya awalnya penasaran kenapa orang kok ngerokok ya... 

kenapa orang kok merokok...” 

RL : “...kalo dulu cuman coba coba sih..temen temen juga pada ngrokok, jadi 

penasaran lah, jadi aku memutuskan buat merokok....” 

SG : “penasaran kenapa kok banyak cowok yang menikmati rokok, sebenernya enaknya 

ngrokok itu apa ternyata setelah dicoba ya...emang ada sesuatu yang.. apa ya.. bikin 

enak aja kalo ngrokok..” 
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DC : “pengen tahu aja kayak apa sih rasanya gitu lho, kok orang orang kayaknya pada 

suka banget gitu...soalnya kan juga dulu tu sering nonton nonton film film yang mafia 

mafia gitu kan... kan itu kan apa pada ngrokok trus kayak apa sih itu gitu lho...” 

Kedua yaitu tahap initiation,  

Dalam tahap ini, partisipan memutuskan untuk melanjutkan perilaku merokoknya, 

walaupun mereka sempat berhenti merokok tetapi mereka tetap melanjutkan perilaku 

tersebut sampai sekarang. Hasil kutipan verbatim sebagai berikut : 

IC : “pertama SMP kelas satu..... trus lama kelamaan...vacum... vacum dulu dari 

rokok...habis itu beranjak ke SMA lebih sering dengan rokok juga, trus setelah itu 

walau satu hari cuma setengah batang...... trus kuliah merasakan kalau lama kelamaan 

itu rokok itu kayak dah menjadi  apa ya makanan... 

RL : “dulu merokokya pas ada kesempatan, jadi kalo dikasi rokok, atau aku beli rokok 

sendiri gitu kan... 

DC : “eee ya kan dari situ kan udah kan nggak nyobain lagi trus pas maen sama temen 

temen cowok gitu kan mereka juga pada ngrokok, trus jadi nyobain lagi gitu gitu” 

Ketiga, tahap becoming a smoker 

Tahap ini, partisipan telah merokok kurang lebih 4 sampai 7 batang rokok bahkan 1 

bungkus rokok setiap harinya, dan pada tahap ini partisipan cenderung untuk menjadi 

seorang perokok. Hasil kutipan verbatim sebagai berikut : 

IC : “ya kalo dulu SMP SMA cuma satu satu batang lah satu hari...kadang kalo cuma 

pergi...  kadang nggak ngrokok sama sekali selama satu minggu gitu kan...jadi nggak 

mesti...setelah kuliah...lebih banyak diluar juga, lebih banyak permasalahan juga, bisa 

satu...ya satu pak...mungkin lebih dalam satu hari.” 

RL :“........dulu aku rokok cuman belinya enam enam batang, enam batang itu buat 

sehari nah sekarang naik lagi jadi sepuluh batang buat sehari itupun bisa lebih.” 

SG :“kalo misalnya dirumah sih nggak ya, tapi kalo diluar pas aku lagi sama temen 

temen sehari gitu eemm... 4 sampe 6 lah” 

DC : “ya....5 sampai 7 lah...” 

Keempat, tahap maintenance of smoking,  

Dalam tahap ini, partisipan telah menganggap bahwa perilaku merokok yang 

dilakukannya untuk memperoleh ketenangan, dan perilaku merokok dilakukan untuk 

upaya coping stres. Hasil kutipan verbatim sebagai berikut :  
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IC : “rasanya tenang...ya sejenak melupakan masalah sedikit lah...ee... apa ya...karna 

ada masalah itu...jadi...ada yang dilampiaskan gitu...” 

RL : “....nah kalo aku kan bisa memanage gitu lho...kalo misalnya ee.. kalo situasinya 

aku nggak bisa ngrokok ya aku nggak ngrokok......” 

SG : “ini kayak coping stres gitu kalo misalnya stresnya udah ilang jadi udah bisa 

mikir agak jernih lagi tapi kalo misalnya aku nggak ngrokok itu buat meredam apa ya 

emosi itu agak lama.... nggak cepet memikirkan solusi penyelesaian masalah” 

DC : “kayak aku di rumah juga kan bener bener yang kalo misal lagi pulang kerumah 

bener bener stop ya stop bener bener yang sama skali nggak nyentuh ya nggak kenapa 

kenapa, trus nanti kalo balik ke sini lagi liat orang gitu lagi eee kepengen lagi gitu” 

 

Fungsi Merokok 

Fungsi merokok ditunjukkan dengan perasaan yang dialami perokok, perasaan 

positif maupun negatif. Keempat partisipan memiliki  pendapat yang bervariasi tentang 

fungsi merokok bagi dirinya, ketika adanya perasaan negatif yang muncul maka mereka 

merokok.  

 IC :“bagiku itu rokok itu menjadi penenang... kalo lagi galau gitu kan jadi penenang 

kan...sama rokok itu menjadi sahabat, ya intinya rokok itu sahabatlah, rokok itu kalo 

bagiku itu bisa merekatkan antar teman- teman saya.” 

RL : “...pertama kali aku ngrokok biar nggak stres padahal itu rokok bapak bapak 

to...nggak enak banget rasanya pait trus tak abisin sampe setengah, sambil tiduran 

gitu...sambil tiduran mbayangin mbayangin sakit hati gitu lah... nah itu pertama kali 

aku ngrokok.” 

SG : “yang aku rasain tu...lebih nyantai aja, pas saat kita ngisap rokok itu kayak 

dipikran tu yang tadinya tegang apa apa itu jadi agak netral lah gitu....” 

DC :“ ya kan kalo ngrokok kan cuman pas maen doang..” 

 

Intensitas merokok 

Seseorang yang merokok dengan jumlah batang rokok yang banyak yaitu berkisar 7 

batang sampai 1 bungkus dalam waktu satu hari menunjukkan perilaku merokoknya 

sangat tinggi. Berikut hasil kutipan verbatim mengenai intensitas merokok keempat 

partisipan. 

IC :“ya kalo dulu SMP SMA cuma satu satu batang lah satu hari...kadang kalo cuma 

pergi...  kadang nggak ngrokok sama sekali selama satu minggu gitu kan...jadi nggak 

mesti...setelah kuliah...lebih banyak diluar juga, lebih banyak permasalahan juga, bisa 

satu...ya satu pak...mungkin lebih dalam satu hari.” 
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RL, SG dan DC memiliki intensitas merokok yang di bawah IC, pernyataannya 

sebagai berikut: 

RL :“........dulu aku rokok cuman belinya enam enam batang, enam batang itu buat 

sehari nah sekarang naik lagi jadi sepuluh batang buat sehari itupun bisa lebih.” 

SG :“kalo misalnya dirumah sih nggak ya, tapi kalo diluar pas aku lagi sama temen 

temen sehari gitu eemm... 4 sampe 6 lah” 

DC : “ya....5 sampai 7 lah...” 

 

Intensitas merokok dari masing masing partisipan dipengaruhi oleh suasana hati 

atau perasaan negatif yang dimilikinya saat itu, maka dari itu intensitas merokoknya 

akan lebih tinggi ketika mereka memiliki perasaan negatif pada dirinya. Seperti yang 

diungkapkan SG berikut ini : 

“... lagi banyak masalah banyak pikiran kan aku orangnya agak emosional gitu 

ya.. jengkelan lah, nah kalo pas lagi jengkel jengkelnya itu intensitas merokoknya pasti 

lebih tinggi” 

 

Waktu dan tempat merokok 

Partisipan melakukan perilaku merokoknya di luar rumah, seperti di kampus, di 

kafe, ataupun di kos. Waktu merokok adalah menunjukkan kapan partisipan merokok 

yang biasa partisipan lakukan sehari-hari (pagi, siang, sore, malam) dan dipengaruhi 

oleh keadaan yang seperti saat berkumpul dengan teman, cuaca dingin. Hasil kutipan 

verbatim sebagai berikut :  

IC : “dimana aja...dikafe...dikampus...mungkin kalo diluar...pergi...kalo dirumah 

sendirian...” 

RL : “...jadi aku ngrokoknya di...di sekitaran temen temen ku ajalah temen temen  

nongkrong, pacarku...temen temen band kayak gitu tapi diruangannya tertutup........, 

nah jadi aku punya tempat tempat tertentu yang nggak mungkin orangtuaku kesana dan 

aku bisa merokok bebas disana” 

SG : “nongkrong, pas makan trus pas apa pas di kos temen, pokoknya ya pas saat 

masih sama temen temen lah yang biasa main bareng kan...” 

DC : “ya misalnya lagi diluar makan sama temen apa lagi ngrobrol ngobrol di kos” 
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“.....banyaknya tu kalo malem kalo misalnya lagi ngobrol ngobrol sama temen temen 

lagi ngumpul ngumpul “ 

 

Tipe - Tipe Perokok 

Tipe-tipe perokok menurut Smet, 1994 (dalam Hasnida dan Kemala, 2005) yaitu 

perokok berat, perokok sedang, perokok ringan. Dari hasil analisis verbatim, ketiga 

partisipan termasuk dalam kategori perokok sedang, sedangkan satu partisipan termasuk 

dalam kategori perokok berat, sesuai dengan intensitas merokok mereka dalam satu 

hari. Kutipan verbatim sebagai berikut : 

IC :“ bisa satu...ya satu pak...mungkin lebih dalam satu hari.” 

RL :“........dulu aku rokok cuman belinya enam enam batang, enam batang itu buat 

sehari nah sekarang naik lagi jadi sepuluh batang buat sehari itupun bisa lebih.” 

SG :“kalo misalnya dirumah sih nggak ya, tapi kalo diluar pas aku lagi sama temen 

temen sehari gitu eemm... 4 sampe 6 lah” 

DC : “ya....5 sampai 7 lah... 

 

Faktor penyebab perilaku merokok (Komalasari dan Helmi, 2000) : 

Kebiasaan 

Kebiasaan merokok adalah kegiatan mengisap rokok yang dilakukan secara 

berulang-ulang, teratur dan sulit dilepaskan. Partisipan menyatakan bahwa mereka tidak 

kecanduan rokok melainkan hanya kebiasaan untuk melakukan perilaku merokok. 

Kutipan verbatim sebagai berikut :  

IC : “jadi tu pengennya ada sesuatu yang bisa dipegang karna sudah kebiasaan kan.... 

jadi ada... kalo nggak ngrokok pasti ada sesuatu hal yang hilang gitu...” 

RL : “kalo sekarang lebih ke kebiasaan sih, bukan kecanduan ya kalo kecanduan 

nggak.... tapi lebih ke kebiasaan sama lebih ke kesempatan, jadi kalo aku di luar rumah 

maksudnya kan dari pagi ampe malem jam sembilan tu aku sempetin buat ngrokok itu 

aja itu buat memenuhi kebutuhan merokok itu...” 
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SG : “kalo pas mereka ngrokok awal awalnya itu kan aku nggak langsung pengen tu, 

tapi kalo udah timbul rasa pengen, pengen ikut ikutan ngrokok aku mending kayak 

mengalihkan perhatianku nggak ke mereka tapi main sendiri ato mainan hape...” 

DC : “eh ya nggak kecanduan juga tapi gimana ya maksudnya dicari gitu lho kepengen 

nyari gitu” 

Reaksi Emosi 

Merokok digunakan untuk menghasilkan emosi yang positif, misalnya rasa senang, 

relaksasi, dan kenikmatan rasa. 

IC : “rasanya tenang...ya sejenak melupakan masalah sedikit lah...ee... apa ya...karna 

ada masalah itu...jadi...ada yang dilampiaskan gitu...” 

RL : “pertama kali aku ngrokok biar nggak stres padahal itu rokok bapak bapak 

to...nggak enak banget rasanya pait trus tak abisin sampe setengah, sambil tiduran 

gitu...” 

SG : “ini kayak coping stres gitu kalo misalnya stresnya udah ilang jadi udah bisa 

mikir agak jernih lagi tapi kalo misalnya aku nggak ngrokok itu buat meredam apa ya 

emosi itu agak lama.... nggak cepet memikirkan solusi penyelesaian masalah” 

 “rasanya pas ngisep... trus relaksnya ya udah...paling nggak cuma relaks 

aja..misalnya lagi... misalnya ya kerasa banget tuh pas lagi ada pikiran apa suntuk apa 

badmood gitu ngrokok gitu udah ngerasanya agak beda lah agak seneng agak tenang 

gitu” 

 

Lingkungan Sosial 

Kebanyakan seseorang  memulai kebiasaan merokok karena ikut-ikutan teman, 

selain itu juga karena terpengaruh oleh image yang diciptakan oleh produsen rokok. 

Lingkungan sosial sangat berpengaruh bagi individu yang sedang mencari jati diri. 

Mereka seringkali penasaran dan ingin mencoba hal baru dalam hidupnya. Berikut 

perilaku merokok yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial :  

IC : “awalnya penasaran, ee...ya awalnya penasaran kenapa orang kok ngerokok ya... 

kenapa orang kok merokok...” 

RL : “...kalo dulu cuman coba coba sih..temen temen juga pada ngrokok, jadi 

penasaran lah, jadi aku memutuskan buat merokok....” 

SG : “penasaran kenapa kok banyak cowok yang menikmati rokok, sebenernya enaknya 

ngrokok itu apa ternyata setelah dicoba ya...emang ada sesuatu yang.. apa ya.. bikin 

enak aja kalo ngrokok..” 
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DC : “eee ya kan dari situ kan udah kan nggak nyobain lagi trus pas maen sama temen 

temen cowok gitu kan mereka juga pada ngrokok, trus jadi nyobain lagi gitu gitu “ 

“....banyaknya tu kalo malem kalo misalnya lagi ngobrol ngobrol sama temen 

temen lagi ngumpul ngumpul”  

Dari faktor lingkungan sosial di atas, faktor lain pun muncul dari keempat 

partisipan. Faktor tersebut sesuai dengan teori Bandura bahwa perilaku individu 

disebabkan pengaruh lingkungan, individu dan kognitif. Teori tersebut berkaitan dengan 

hasil dari verbatim yaitu tentang lingkungan sosial, yang menunjukkan bahwa perilaku 

merokok berhubungan dengan konformitas, pandangan-pandangan tentang perokok 

perempuan, dan reaksi orang sekitar mengenai perempuan yang merokok. Berikut hasil 

kutipan verbatim : 

a. Konformitas (hubungan perilaku merokok dengan teman sebaya) 

Konformitas sosial muncul pada  IC, RL, SG dan DC, mereka sering membicarakan 

teman sebaya dalam lingkungan mereka dengan perilaku merokok yang mereka 

lakukan. Pernyataan partisipan sebagai berikut : 

IC : “karna kan temen temen ku pas SMP kan juga banyak yang ngerokok... dan 

melihat mereka ngerokok itu juga rasanya kepengen.... jadi saya coba coba aja...” 

RL : “...kalo dulu cuman coba coba sih..temen temen juga pada ngrokok, jadi 

penasaran lah, jadi aku memutuskan buat merokok....” 

SG : “...cowok ku ngrokok dan dia juga tau aku ngrokok” 

DC : “...kebanyakan yang temen temen selama ini sih ya selama ini cuman nggak tau 

temen temen yang lain belum pernah ketemu sih jadi kalo misalkan ketemu temen “ou 

kamu ngrokok, ih sama tau, gue minta dong ” kayak gitu” 

 

b. Pandangan tentang perokok perempuan 

Partisipan lebih menjaga image mereka dikarenakan mereka adalah seorang 

perempuan, maka mereka memutuskan untuk tidak merokok disembarang tempat atau 

di tempat umum. Orang di sekitar partisipan juga mngenggap bahwa orang yang 



17 
 

 
 

merokok bukan berarti perempuan nakal, seperti pandangan masyarakat pada umumnya. 

Pernyatan partisipan sebagai berikut :  

IC : “karena saya wanita, jadinya saya ini ya...saya lebih menjaga apa menjaga kalo 

ya bener kalo saya perokok, saya menjaga kalo agar apa agar tidak merokok 

maksudnya di sembarang tempat gitu lho...cuman saya hanya merokok di tempat tempat 

tertentu...seperti dikafe, atau dimana, kalau diluar ya seperti itu...” 

SG : “nggak sih dia terserah, terserah aku soalnya cowok ku juga memiliki pemikiran 

apa sih salahnya kalo cewek ngrokok, kayak gitu jadi ya yo wis ngrokok tu nggak harus 

cowok kok, apa salahnya maksudnya nggak ada pengaruh cewek ngrokok itu brarti 

nakal gitu, gitu kan sebenernya nggak ada hubungannya,banyak orang yang menilai 

seperti itu tapi ternyata cowokku menilainya nggak seperti itu, biasa aja” 

 

c. Reaksi orang sekitar tentang perempuan yang merokok 

Partisipan menyatakan bahwa reaksi orang disekitar mereka kaget ketika mengetahui 

mereka merokok, tetapi partisipan tidak menanyakan kembali tentang reaksi orang 

orang tersebut. Pernyataan partisipan sebagai berikut: 

IC : “...kaget...atau shock atau gimana ya nggak tau tapi pikiran orang kan berbeda 

beda... jadi kalo di depan saya mungkin biasa saja tapi kalo di dalam hati mereka kaget 

gitu saya kan nggak tau soalnya saya nggak pernah nanya...” 

RL : “...kebetulan temen temen ku open minded semua sih jadi kalo aku merokok ya 

yaudah dibiarin aja, mungkin mereka mbatin di dalam dirinya kan aku juga nggak 

tau....” 

SG : “kalo aku liat ya kayak mereka cuma ngeliatin aja,ngeliatin kayak kaget trus habis 

itu ya udah, maksudnya nggak ada komentar apa apa dari mereka.” 

DC : “Eeemmm jadi kebanyakan yang temen temen selama ini sih ya selama ini cuman 

nggak tau temen temen yang lain belum pernah ketemu sih jadi kalo misalkan ketemu 

temen “ou kamu ngrokok, ih sama tau, gue minta dong ” kayak gitu” 

Efek Fisiologis  

Kandungan nikotin pada rokok mempengaruhi seseorang secara biologis, sehingga 

partisipan mengalami gangguan fungsi fisiologis. Kutipan verbatim sebagai berikut :  

IC : “muka..face...jadi apa ya ee kulitan muka itu nggak seger gitu lho... kalo nikotin itu 

kan susah ya diilangin jadi dia tu nempel di bibir dan bibir itu bisa item gitu lho... yang 

biasanya merah muda dia bisa item kantung matanya sendiri itu juga bisa hitam...” 



18 
 

 
 

RL : “cuma sesek aja kadang, kalo waktu itu ya aku berhenti dulu ngrokoknya kalo dah 

baikan lagi aku ngrokok lagi.” 

SG : “ .... paling cuman yang aku rasain kalo selama ini aku ngrokok yang aku rasain 

tu emang jujur nggak gitu nggak  kalo buat lari gitu nggak kuat.” 

DC :  “ya paling cuman ya kadang batuk itu juga maksudnya ya batuk biasa sih” 

 

Pengetahuan Tentang Rokok 

a. Peraturan Pemerintah mengenai rokok 

Partisipan mengetahui bahwa peraturan pemerintah tentang rokok yaitu tidak boleh 

merokok di sembarang tempat atau di tempat umum.kutipan verbatim sebagai berikut : 

IC : “setahuku peraturan pemerintah nggak boleh merokok di tempat yang umum...di 

tempat umum..” 

RL : “setauku peraturan tentang  merokoknya cuma yang di bungkus bungkus rokok itu 

ya.. ato ada peraturan lainnya aku nggak tau.” 

DC : “ya dilarang merokok gitu kan maksudnya... ya tau lah...” 

b. Dampak Rokok bagi Orang Lain 

Partisipan mengetahui bahwa rokok memiliki dampak bagi orang lain di sekitar mereka, 

yaitu pernafasan. Kutipan verbatim sebagai berikut :  

IC : “ya...bagi kesehatan  ya...pernapasan, kan ada temen ku yang dia bener bener 

nggak apa,nggak bisa menghirup udara rokok... 

RL : “...menurutku yang seorang perokok pun aku mikirnya itu mengganggu buat 

mereka apalagi di angkot pengap banyak orang di dalem angkot kayak gitu itu 

mengganggu banget kalo menurut aku.” 

DC : “ya selain polusi kan, polusi udara trus kesehatan juga...” 

c. Dampak Rokok bagi Diri sendiri 

Partisipan menyatakan bahwa mereka merasakan dampak rokok bagi diri mereka sendiri 

seperti sesak napas, batuk, gangguan pada fungsi fisiologis seperti bibir hitam dan 

berkantung mata. Kutipan verbatim sebagai berikut : 

IC : “kalo dampaknya itu...yang lebih signifikan tu pernapasan, karena saya merasakan 

sendiri ya eee... dulunya tu kuat lari, trus jadi apa..jadi nggak kuat...” 
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“muka..face...jadi apa ya ee kulitan muka itu nggak seger gitu lho... kalo nikotin itu kan 

susah ya diilangin jadi dia tu nempel di bibir dan bibir itu bisa item gitu lho... yang 

biasanya merah muda dia bisa item kantung matanya sendiri itu juga bisa hitam...” 

RL : “cuma sesek aja kadang, kalo waktu itu ya aku berhenti dulu ngrokoknya kalo dah 

baikan lagi aku ngrokok lagi.” 

SG : “ya kalo menurutku dia kan mengganggu pernapasan aja sih... aku ngindarin lari 

aja misalnya olahraga yang berbau lari lari gitu nggak maksudnya aku hindarin gitu 

lho... soalnya pasti nggak kuat nafasnya.” 

DC : “ya paling cuman ya kadang batuk itu juga maksudnya ya batuk biasa sih” 

Kecemasan 

Partisipan memiliki kecemasan saat dia ketahuan merokok oleh orangtuanya. 

Pernyataan tersebut diaungkapkan oleh RL sebagai berikut : 

RL : “...trus kalo misalnya ketahuan ya kayak orang kepergok melakukan hal negatif 

gitu lah, badannya adem panas, adem penas mikir alasan juga nggak bisa soalnya kan 

deg deg’an lah pastinya deg deg’an banget mau ngomong apa mau ngomong apa yang 

kluar dari mulut ya yang sekenanya aja aku ngomongnya lagi stres gitu kan, biasanya 

kan orang ngrokok lagi stres trus aku ngomongnya lagi stres...” 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat partisipan, 

pembahasan mengenai aspek aspek, tahap tahap, tipe perilaku merokok serta faktor 

yang mempengaruhi perilaku merokok dan pengetahuan tentang rokok sebagai berikut : 

Tahap-Tahap Perilaku merokok 

Menurut Leventhal & Clearly (Komalasari dan Helmi, 2000) terdapat 4 tahap 

dalam perilaku merokok. IC, RL, SG dan DC memiliki kesamaan dalam proses tahap 

tahap perilaku merokok. Pertama tahap preparatory, mereka sama sama penasaran 

tentang rokok dan bagaimana rasanya rokok, karena melihat orang sekitarnya yang 

sering merokok, dan rasa penasaran itu menimbulkan minat  mereka untuk mencoba dan 

akhirnya mereka merokok. 
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Kedua yaitu tahap initiation, pada tahap ini IC, RL dan DC setelah merokok pertama 

kali mereka berhenti sejenak dan tidak merokok karena mereka merasa bahwa rokok 

tidak enak, tetapi saat memasuki perkuliahan, mereka melanjutkan untuk merokok dan 

rata rata mereka merokok dengan intensitas merokok yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Ketiga, tahap Becoming a smoker, IC, RL, SG dan DC awal merokok mereka 

hanya 5-7 batang tetapi saat mereka memulai kembali merokok saat di perkuliahan 

perilaku merokok mereka makin intens dan pada tahap ini mereka cenderung akan 

menjadi perokok. 

Keempat, tahap maintenance of smoking, IC, RL, SG dan DC merasakan bahwa 

merokok dapat menimbulkan efek ketenangan dan  pada saat cuaca dingin dapat 

menimbulkan efek fisiologis yaitu badan menjadi hangat. 

Ketiga partisipan memiliki kesamaan dalam tahap-tahap dalam perilaku merokok, 

mereka melewati tahap tersebut dengan berurutan. Tidak ada tahap yang terlewati dari 

keempat partisipan. Namun pada tahap initiation partisipan SG tidak melewatinya, 

karena SG merasakan bahwa ada sesuatu yang enak dalam merokok sehingga dia tetap 

melanjutkan tanpa adanya pertimbangan ingin berhenti merokok. 

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Leventhal dan Clearly (dalam Dewi, 

2013) 

Fungsi Merokok 

Berdasarkan hasil analisis diatas, partisipan IC, RL dan SG meyatakan bahwa 

merokok dapat memberikan ketenangan atau relaks bagi dirinya, rokok juga dapat 

menjadi pelampiasan sementara saat mereka mengalami stres. 

Sesuai dengan teori fungsi merokok dapat menimbulkan perasaan positif maupun 

negatif saat mereka melakukan perilaku merokok. Berbeda halnya dengan DC, karena 
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DC menyatakan bahwa fungsi rokok bagi dirinya adalah untuk pergaulan dengan 

teman-temannya saja, dapat dilihat dari pernyataan DC ketika merokok hanya pada saat 

bersama dengan teman temannya saja. 

Intensitas merokok 

Seseorang yang merokok dengan jumlah batang rokok yang banyak dalam waktu 

satu hari menunjukkan perilaku merokoknya sangat tinggi. Berikut pembahasan 

mengenai intensitas merokok keempat partisipan.  

IC intensitas merokoknya lebih tinggi daripada RL, SG dan DC. IC mampu 

menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari. RL, SG dan DC memiliki intensitas 

merokok yang di bawah IC, mereka rata rata menghisap rokok antara 5 hingga 7 batang 

sehari, sekarang ini RL intensitas merokoknya naik menjadi 10 batang rokok sehari. 

Sedangkan SG intensitas merokoknya lebih tinggi jika dia sedang memiliki masalah 

saja walau tidak mencapai satu bungkus dalam sehari. 

Intensitas merokok dari masing masing partisipan dipengaruhi oleh suasana hati 

atau perasaan negatif yang dimilikinya saat itu, maka dari itu intensitas merokoknya 

akan lebih tinggi ketika mereka memiliki perasaan negatif pada dirinya. 

Waktu dan tempat merokok 

Rata rata IC, RL, SG dan DC memiliki kesamaan dalam tempat merokok, yaitu 

pada saat mereka berkumpul dengan teman temannya, contohnya di kafe dan ketika 

mereka merasa cuacanya dingin.  

Waktu dan tempat merokok IC, RL, SG dan DC menunjukkan bahwa mereka bisa 

mengendalikan dan menempatkan diri waktu dan tempat mereka merokok, karena 

mereka mempertimbangkan pandangan masyarakat tentang seorang perempuan yang 
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merokok. Pada umumnya mereka merokok di tempat tempat yang mungkin tidak 

diketahui oleh orangtua mereka, karena mereka merahasiakannya dari orangtua mereka. 

Tipe - Tipe Perokok 

Berdasarkan teori dari tipe-tipe perokok menurut Smet, 1994 (dalam Hasnida dan 

Kemala, 2005), IC merupakan tipe perokok berat, terlihat dari intensitas merokoknya 

sebungkus rokok dalam sehari, sedangkan  RL, SG dan DC merupakan tipe perokok 

sedang, RL, SG dan DC merokok 5-7 batang sehari. RL, SG, dan DC merasa bahwa 

inensitas merokok mejadi tinggi diakibatkan perasaan negatif yang muncul serta 

masalah yang sedang dihadapinya, mereka merasa tidak kecanduan dengan rokok 

karena mereka dapat menekan keinginan mereka untuk merokok ada saat saat tertentu. 

Mereka merasa bahwa rokok hanya menjadi kebiasaan bukan ketergantungan atau 

adiktif. 

Dalam penelitian Komasari dan Helmi (2000), ada beberapa faktor penyebab perilaku 

merokok yaitu : 

Kebiasaan 

Kebisaan merokok adalah kegiatan menghisap rokok yang dilakukan secara 

berulang-ulang, teratur dan sulit dilepaskan. IC, RL, SG dan DC menganggap bahwa 

mereka melakukan perilaku merokok karena kebiasaan. IC, RL, SG dan DC merasa 

bahwa dirinya bukan kencanduan namun kebiasaan, karena dia merasa kalau dia tidak 

merokok dirinya akan baik baik saja, seperti saat dia bersama keluarganya dia dapat 

menahan untuk tidak merokok.  

Disisi lain, SG cenderung sulit mengendalikan diri ketika ada orang di sekitarnya 

yang sedang merokok, dia lebih menghindari seseorang yang merokok di depannya 

ketika dia di rumah dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, sedangkan RL dan 
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DC tidak ada masalah dengan pengendalian dirinya dalam hal melihat seseorang yang 

merokok disekitarnya. 

Reaksi Emosi 

Merokok digunakan untuk menghasilkan emosi yang positif, misalnya rasa 

senang, relaksasi, dan kenikmatan rasa. 

IC, RL, SG dan DC, merokok dapat menimbulkan ketenangan tersendiri baginya, 

dia bisa melupakan masalahnya untuk sementara. Menurut IC merokok itu merupakan 

pelampiasan dari masalah yang dia hadapi, dia juga berpendapat bahwa merokok 

merupakan pelampiasan yang tidak buruk baginya, karena menurut dia ada banyak hal 

yang lebih buruk dari merokok. Sedangkan RL melakukan perilaku merokok dengan 

alasan masalah yang dia miliki, seperti masalah keluarga dan masalah dengan teman 

ataupasangannya. 

Sedangkan SG menganggap rokok membuat masalahnya sedikit berkurang, 

pikirannya menjadi tidak tegang dan setelah merokok dia merasa bisa berpikir jernih 

dari sebelumnya dan memikirkan solusi bagi masalah yang dia hadapi. Jadi bagi SG, 

merokok merupakan coping stres untuk masalah masalah yang dia hadapi. 

Berbeda dengan DC yang melakukan perilaku merokok karena penasaran ingin 

mencoba dan akhirnya terbiasa melakukannya, walaupun DC sedang stres ataupun 

tidak, dia tetap melakukan perilaku merokoknya. 

Lingkungan Sosial 

Sesuai dengan teori Bandura (2005) pembelajaran sosial-kognitif karena kognitif 

dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran sedangkan pembelajaran 

terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Individu akan mengamati perilaku 

dilingkungannya sebagai model, kemudian ditiru hingga menjadi perilaku miliknya. 
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Kebanyakan seseorang  memulai kebiasaan merokok karena ikut-ikutan teman, 

selain itu juga karena terpengaruh oleh image yang diciptakan oleh produsen rokok. 

Lingkungan sosial sangat berpengaruh bagi individu yang sedang mencari jati diri. 

Mereka seringkali penasaran dan ingin mencoba hal baru dalam hidupnya. Apa yang 

dilakukan teman sebaya akan dilakukan oleh dirinya juga, begitu juga dengan perilaku 

merokok ini. Berawal dari pada saat mereka masih remaja yang serba penasaran, 

kemudian mencoba sesuatu hal yang baru tanpa mengethui baik buruk tindakan yang 

mereka lakukan. 

IC, RL, SG dan DC memiliki kecenderungan yang sama terhadap pandangan 

mereka pada rokok pertama kalinya, mereka begitu penasaran dengan rasa rokok dan 

kemudian mencobanya, sehingga dia tahu benar apa yang dirasakan seseorang ketika 

merokok. Selain dari rasa penasaran yang mereka miliki, mereka juga terpengaruh atau 

ikut-ikutan teman sebayanya yang merokok, laki-laki maupun perempuan. 

a. Konformitas (hubungan perilaku merokok dengan teman sebaya) 

Baron dan Byrne (2005) mengatakan konformitas adalah suatu situasi di mana 

seseorang berusaha menyesuaikan dirinya dengan keadaan di dalam kelompok  

sosialnya karena individu merasa ada tuntutan, tekanan atau desakan untuk 

menyesuaikan diri.  

Konformitas sosial muncul pada  IC, RL, SG dan DC, mereka sering 

membicarakan teman sebaya dalam lingkungan mereka dengan perilaku merokok yang 

mereka lakukan. Mereka melakukan perilaku merokok pertama kali karena hubungan 

mereka dengan teman sebaya mereka yang juga merokok. Mereka sering mengatakan 

bahwa mereka penasaran akan rasa rokok dan mencoba menghisap rokok untuk pertama 

kalinya karena rasapenasaran mereka tersebut. 
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b. Pandangan tentang perempuan merokok 

Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak 

antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam 

Women Studies Encyclopedia (Marzuki, 2007) dijelaskan bahwa Gender adalah suatu 

konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, 

mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 

berkembang dalam masyarakat. 

Partisipan IC mengungkapkan bahwa dirinya masih menjaga dirinya sebagai 

perempuan, jadi IC lebih menjaga waktu dan tempat dia merokok sehingga dia tidak 

dianggap perempuan yang tidak tahu aturan, dan IC hanya merokok di tempat tertentu 

dimana tidak terlalu banyak orang yang memeperhatikan bahwa dia merokok. 

Sedangkan partisipan SG dan pacarnya memiliki pemikiran yang berbeda mengenai 

perempuan yang merokok, di tengah masyarakat yang menganggap bahwa perempuan 

yang merokok adalah perempuan yang nakal, justru SG dan pacarnya tidak 

menganggapnya seperti itu, para perempuan yang merokok pasti memiliki alasan 

tertentu megapa mereka merokok. 

c. Reaksi orang sekitar mengenai perilaku merokok mereka 

Reaksi orang sekitar partisispan tentang perilaku merokok yang mereka lakukan 

memiliki hasil yang cukup sama. IC dan SG mengungkapkan bahwa teman temannya 

cukup kaget ketika mengetahui bahwa IC dan SG merokok, namun IC dan SG tidak 

bertanya lebih lanjut mengenai perilaku merokoknya tersebut. 
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Menurut RL, teman teman RL sangat open minded sehingga teman teman RL 

merasa tidak bermasalah dengan apa yang dilakukan RL. RL tidak terlalu 

memperhatikan yang teman-teman RL pikirkan, selama teman RL tidak masalah dengan 

perilaku merokoknya maka RL juga tetap melakukan perilaku merokoknya dengan 

leluasa. 

Berbeda dengan teman teman DC, teman teman DC yang mengetahui DC merokok 

sebenarnya juga merokok tanpa diketahui oleh DC, dan sekarang mereka melakukan 

perilaku tersebut bersama dan berbagi rokok setiap mereka bertemu. 

Efek Fisiologis 

Partisipan merasakan bahwa adanya gangguan fisiologis pada diri mereka saat 

mereka merokok, seperti yang dirasakan oleh partisipan IC, bahwa dia merasa bibirnya 

menjadi kehitaman dan sekarang ini dia memiliki kantung mata setelah melakukan 

perilaku merokok tersebut. Begitu juga dengan partisipan yang lain, mereka 

mengungkapkan bahwa setelah merokok mereka menjadi sesak nafas ataupun batuk, ini 

merupakan gangguan fungsi fisiologis yang muncul setelah mereka melakukan perilaku 

merokok. 

Pengetahuan Tentang Rokok 

Pengetahuan umum tentang rokok keempat partisipan sangat berbeda. IC dan RL 

mengetahui benar peraturan pemerintah tentang rokok, akibat bagi diri sendri dan orang 

lain khususnya bagi perempuan, dan saling menghargai ketika dia berada di tempat 

umum. IC dan RL  juga mengerti mengenai kandungan yang ada didalam rokok, dia 

juga menghargai orang yang tidak merokok dengan cara tidakmerokok di ruang publik 

yang tertutup. 
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SG dan DC, tidak terlalu mengerti tentang peraturan pemerintah tentang merokok, 

tetapi dia sangat mengerti akibat merokok bagi tubunya dan dia merasa bahwa dia sakit 

sesak napas dan batuk seperti itu karena rokok yang dihisapnya. 

Kecemasan 

Kecemasan Menurut Freud adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu 

tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, Freud menggambarkan dan 

mendefinisikan kecemasan sebagai suatu perasaan yang tidak menyenangkan, yang 

diikuti oleh reaksi fisiologis tertentu seperti perubahan detak jantung dan pernafasan 

(Nuramin, 2013). 

Dalam pembahasan ini, kecemasan akan ketahuan merokok hanya muncul pada RL. 

RL sering merasa cemas ketika dia ketahuan membawa rokok di dalam tas nya ataupun 

di dalam jok motornya. Sejak awal RL sudah mengungkapkan bahwa orangtuanya 

sangat otoriter dengan RL dan sering membandingkan RL dengan saudara kandungnya, 

sehingga terjadi kecemburuan sosial antara RL dengan saudaranya. Selain itu RL juga 

memiliki masa lalu yang membuat dia melakukan perilaku merokok. 

Semenjak itu RL menjadi jarang di rumah dan sering keluar bersama teman 

temannya kemudian melakukan perilaku merokok bersama teman temannya di luar 

rumah. Menurut RL, RL lebih suka berada diluar rumah bersama teman sebayanya 

daripada harus berada dirumah. Dia bisa bergaul dengan siapa saja dan lebih bisa 

mengeksplore dunia yang disukainya, begitu juga dengan perilaku merokok yang dia 

sembunyikan dari orangtuanya, dia tidak akan merokok di tempat yang biasa dikunjungi 

oleh orangtuanya ataupun orang sekitarnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku merokok partisipan diawali dengan rasa penasaran atau rasa ingin tahu dari 

partisipan, dan menjadi kecanduan rokok. 

2. Partisipan menganggap fungsi rokok sebagai coping stres dengan intensitas yang 

bervariasi dan memilih tempat yang yaman bagi partisipan untuk merokok. 

3.  Tipe perokok perempuan di lingkungan kampus UKSW sangat bervariasi, dari 

perokok sedang hingga perokok berat. 

4. Faktor emosi, lingkungan sosial serta kebiasaan menjadi pendukung partisipan dalam 

melakukan perilaku merokok, meskipun telah merasakan efek negatif dari rokok, 

partisipan tetap melakukan perilaku merokok tersebut. 

5. Partisipan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rokok, dari peraturan 

pemerintah tentang rokok hingga dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

rokok. 

6. Partisipan memiliki kecemasan jika perilaku merokoknya diketahui oleh orangtua 

partisipan. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan untuk: 
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1. Untuk perempuan yang perokok khususnya pada mahasiswi, sebaiknya 

menghentikan aktivitas merokoknya, mengingat dampak negatifnya sangat 

merugikan bagi perempuan. 

2. Bagi instansi pemerintahan terkait, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang peraturan merokok serta dampak yang dapat ditimbulkan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang populasi atau 

menambah variabel seperti tentang penanggulangan perilaku merokok perempuan. 
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