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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang  
  

Perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok 

dan kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar dan dapat 

menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya (Levy, 

2004). Perilaku merokok umumnya semakin lama akan semakin meningkat 

sesuai tahap perkembangannya yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi 

dan intensitas merokok, dan sering mengakibatkan mereka mengalami 

ketergantungan nikotin (Mc Gee, 2005). Efek dari merokok hanya meredakan 

kecemasan selama efek dari nikotin masih ada, malah ketergantungan nikotin 

dapat membuat seseorang menjadi stres (Parrot, 2004). Pengaruh nikotin 

dalam merokok dapat membuat seseorang menjadi pecandu atau 

ketergantungan pada rokok. Seseorang yang sudah kecanduan merokok pada 

umumnya tidak dapat menahan keinginan untuk tidak merokok, mereka 

cenderung sensitif terhadap efek dari nikotin (Bakker dkk, 2004). 

Data yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 

tahun 2006 mencatat bahwa 37,3% anak-anak usia 13-15 tahun di Indonesia 

pernah merokok. Sedangkan pada tahun 2007, GYTS mencatat bahwa jumlah 

perokok anak usia 13-18 tahun di Indonesia menduduki peringkat pertama di 

Asia. Bahkan 3 dari 10 pelajar SMP di Indonesia mulai merokok sebelum 

umur 10 tahun (Yusuf, 2008). Jumlah perokok pada umur 13-15 tahun di 

perkirakan terus meningkat 4% pada tahun-tahun berikutnya (Yusuf, 2008). 
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Sedangkan menurut data WHO tahun 2009 jumlah perokok Indonesia berada 

di  urutan  ke  tiga  terbesar  di  dunia  setelah  Cina  dan  India  dengan  jumlah  65  

juta perokok dengan persentase 59% laki-laki dan 3,7% perempuan (Depkes, 

2010). Di Malang sendiri pada tahun 2009 tercatat pelajar yang terlibat 

masalah rokok sekitar 12% dari total pelajar SMP, dan diperkirakan terus 

meningkat hingga 2% pada tahun-tahun berikutnya (Depkes, 2010). Karena 

alasan inilah mengapa pelajar SMP di jadikan sampel penelitian ini. 

Data penelitian sebelumnya pernah dilakukan di daerah lain yaitu di 

Surakarta tahun 2004. Dalam penelitiannya menunjukkan perokok di kalangan 

mahasiswa dan mahasiswi di Surakarta sebesar 16%, dengan perokok laki-laki 

30,2% dan perempuan 3,1 %. Disebutkan juga usia pertama kali merokok di 

bawah umur 10 tahun sebesar 36,9%, menghabiskan paling banyak rokok < 1 

batang perhari 45,8% dan jumlah rokok yang dihisap ≥ 6 batang perhari 

sebesar 3,13% (Surjanto, 2005).  

1.2       Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang efek buruk merokok 

dengan perilaku merokok pada pelajar SMP.  

1.3      Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang efek buruk 

merokok dengan perilaku merokok pada pelajar SMP. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengidentifikasi pengetahuan pelajar SMP tentang efek buruk 

merokok.  

2. Untuk mengidentifikasi perilaku merokok pelajar SMP. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi peneliti 

Sebagai dasar mengembangkan dan meningkatkan pola berpikir, 

pengetahuan dan perilaku tentang merokok. Selain itu sebagai sarana 

untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 

2. Bagi akademis 

Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi pihak sekolah 

 Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan usaha sekolah 

dalam menanggulangi kebiasaan merokok di kalangan pelajar. 

4. Bagi masyarakat 

 Dapat memberi informasi mengenai efek-efek yang dapat timbul akibat 

merokok dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan 

perilaku merokok.  

 

 

 

 

 

 

 


