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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemui orang merokok dimana-

mana, baik di kantor, di pasar ataupun tempat umum lainnya atau bahkan di 

kalangan rumah tangga sendiri. Kebiasaan merokok dimulai dengan adanya rokok 

pertama. Umumnya rokok pertama dimulai pada saat usia remaja. Merokok 

merupakan salah satu kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat. Perilaku merokok 

tidak hanya menyebabkan berbagai macam penyakit tetapi juga dapat memperberat 

sejumlah penyakit lainnya. Diantara berbagai masalah kesehatan yang berhubungan 

dengan, dan hampir pasti disebabkan atau diperparah oleh kebiasaan merokok dalam 

waktu lama adalah emfisema, yaitu kanker laring dan esophagus, dan sejumlah 

penyakit kardiovaskular (Davison, Neale, dan Kring, 2006). 

Risiko kematian bertambah sehubungan dengan banyaknya merokok dan 

umur awal merokok yang lebih dini seperti yang di ungkapkan Oskamp (dalam 

Smet, 1994). Diperkirakan 16,2 juta orang Amerika menderita bronkitis kronik dan 

emfisema atau keduanya, yang bertanggung jawab dalam menyebabkan 112,584 

kematian pada tahun 1998. Insiden COPD meningkat 45% sejak tahun 1950 dan 

sekarang merupakan penyebab kematian terbanyak keempat. COPD menyerang pria 

dua kali lebih banyak lebih banyak dari pada wanita, diperkirakan karena pria adalah 

perokok berat, tetapi insiden pada wanita meningkat 60% sejak tahun 1950, dan 

diperkirakan akibat perilaku merokok mereka (Price & Wilson, 2006). 

Indonesia termasuk 10 daftar negara perokok terbesar di dunia. Dari beberapa 

negara besar di dunia, Indonesia termasuk dalam urutan ketiga setelah China dan 

India dengan 65 juta perokok atau 28% per penduduk (~ 225 miliar batang per 

tahun). Dari statistik perokok dari kalangan anak-anak dan remaja, 4,0% wanita 

remaja telah merokok dan 4,5% wanita telah merokok juga 

(http://nusantaranews.wordpress.com). 
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Rokok tidak hanya digandrungi kaum pria saja. Kaum wanita turut 

menikmati rokok. Jangan heran bila menemukan wanita merokok di depan umum. 

Yang melatar belakanginya ialah pola hidup yang mulai bergeser. Selain itu wanita 

yang merokok dianggap wanita yang modern, seksi, glamor, matang dan mandiri. 

Perempuan yang merokok sangat mungkin untuk mulai memasuki masa menopause 

sebelum usia 45 tahun dan juga membuat mereka menghadapi resiko osteoporosis 

dan serangan jantung, demikian laporan beberapa peneliti Norwegia. Bagi perokok 

paling berat, resiko menopause dini hampir dua kali lipat. Namun, perempuan yang 

dulunya merokok, tapi berhenti setidaknya 10 tahun sebelum menopause, pada 

dasarnya kurang mungkin untuk berhenti menstruasi dibandingkan dengan perokok 

sebelum usia 45 tahun (http://chantika.com). 

Setiap tahunnya 1,5 juta tahun orang meninggal dunia karena rokok dan 

25.000 orang yang meninggal diantaranya adalah perokok pasif. Di Indonesia, 

perokok lelaki sebanyak 65,9% dan 4,5% perempuan. Jumlah perokok aktif di 

Jakarta diperkirakan mencapai tiga juta orang atau 35% dari jumlah penduduk 

Jakarta 9,057 juta orang. Sementara itu, jumlah total perokok aktif di Jakarta juga 

meningkat 1% pertahun. Berdasarkan data itu, di Indonesia ada 1.172 orang 

meninggal dunia per hari karena penyakit yang diakibatkan rokok 

(http://health.detik.com).  

Pola perilaku merokok dapat dipengaruhi dari hubungan sosial yang bermula 

dari lingkungan rumah sendiri kemudiaan berkembang lebih luas lagi ke lingkungan 

sekolah, dan dilanjutkan kepada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu tempat 

berkumpulnya teman sebaya. Namun demikian, yang sering terjadi adalah bahwa 

hubungan sosial  anak  dimulai dari rumah, dilanjutkan teman sebaya, baru 

kemudian dengan teman-temannya di sekolah ( Ali & Asrori, 2010).  
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Ketika mereka mengenal interaksi dengan lingkungan sekitarnya, maka 

mereka akan berkumpul atau membentuk suatu kelompok. Secara umum, kelompok 

dapat didefinisikan sebagai pertemuan di antara dua atau lebih dalam satu kesatuan 

perasaan dan beraktifitas secara bersama dalam pola-pola interaksi sosial yang relatif 

menetap (Hanurawan, 2010).   

Dalam kelompok, situasi interaksi para anggota kelompok dapat bervariasi, 

sehingga situasi kelompok yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Demikian 

pula, situasi interaksi anggota satu dengan  anggota lain dapat berbeda-beda pula. 

Suatu kelompok dapat solid, tetapi juga dapat kurang solid. Hal ini berkaitan dengan 

kohesivitas kelompok. 

Menurut Munandar (dalam Ginting, 2010) mengatakan bahwa kohesivitas 

kelompok adalah kesepakatan para anggota terhadap sasaran kelompok, serta saling 

menerima antara anggota kelompok. Semakin para anggota kelompok saling tertarik 

dan semakin sepakat dengan terhadap sasaran kelompok, makin lekat kelompoknya.  

Tingkatan kohesivitas kelompok akan menunjukkan seberapa baik 

kekompakan dalam kelompok kelompok yang bersangkutan. Untuk melihat tingkat 

kohesi kelompok, pada umumnya menggunakan metode sosiometri Shaw        

(dalam Walgito, 2010).   

Jika kelompok kontinu, maka anggotanya akan lebih tertarik kepada anggota 

kelompok yang bersangkutan dari pada kelompok lain. Kohesi merupakan rasa 

tertarik di antara para anggota. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa 

dengan kesamaan sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi, dan sifat-sifat demografis akan 

mempengaruhi tingginya kohesivitas dalam kelompok bersangkutan. Apalagi, tujuan 

kelompok bersifat sosial. Namun, apabila tujuan kelompok adalah menyelesaikan 

suatu tugas, maka kerja sama lebih penting dari pada masalah kesamaan       

(Walgito, 2010).  

Anggota dalam kelompok yang kohesif akan memberikan respon yang positif 

terhadap para anggota dalam kelompok. Penemuan French (dalam Walgito, 2010) 

memberikan gambaran bahwa motivasi dalam kelompok yang terorganisasi lebih 
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baik atau lebih tinggi dari pada kelompok yang tidak terorganisasi. Secara teoritis, 

kelompok yang kohesif akan terdorong untuk menyesuaikan diri dengan norma 

kelompok dan merespon positif terhadap anggota kelompok.  

Salah satu hal yang membuat anggota kelompok tersebut kohesif adalah 

penyesuaian diri atau anggota kelompok itu melakukan konformitas pada kelompok 

tersebut agar diterima dalam kelompoknya. Sears, Freadman, Peplau (t.t.) 

berpendapat bahwa bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena disebabkan 

oleh karena orang lain menampilkan perilaku tersebut, maka disebut konformitas.  

Konformitas adalah produk interaksi antara faktor-faktor personal. Faktor-

faktor situasional yang menentukan konformitas adalah kejelasan situasi, konteks 

situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran 

kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. 

Menurut Rice (dalam Widowaty, 2008) ada perbedaan derajat konformitas 

pada remaja perempuan dan remaja laki-laki. Remaja perempuan menunjukkan 

derajat yang lebih besar untuk melakukan konformitas daripada remaja laki-laki. Hal 

ini terjadi karena remaja perempuan lebih peduli terhadap hubungan harmonis dan 

penerimaan social sehingga mendorong mereka untuk lebih konform. 

Wanita lebih cenderung melakukan konformitas daripada pria. Perempuan 

lebih tinggi intensitasnya dalam melakukan konformitas daripada pria, karena pada 

perempuan lebih melekat keinginan untuk merubah penampilan yang berhubungan 

dengan mode. Para perempuan lebih menginginkan penampilan yang berubah-ubah 

sesuai dengan perkembangan mode yang terbaru.  

Sedangkan para pria tidak terlalu memusingkan hal tersebut sebagai prioritas 

utama. Hal ini cenderung ditemukan perempuan cenderung lebih sering ke Mall 

untuk belanja yang berlebihan. Orang yang emosinya kurang stabil lebih mudah 

mengikuti kelompok daripada orang yang emosinya stabil (Kartono, 2006). 

Salah satu alasan konformitas adalah perilaku orang lain sering memberikan 

informasi yang bermanfaat. Biasa disebut dengan pengaruh informasi. Tendensi 

untuk menyesuaikan diri berdasarkan pengaruh informasi ini bergantung pada dua 
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aspek situasi, yaitu seberapa besar keyakinan kita pada kelompok dan seberapa 

yakinkan kita pada penilaian diri kita sendiri (Taylor, Peplau, & Sears, 2009).  

Kekuatan yang dimiliki kelompok acuan menyebabkan remaja tertarik dan 

ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan remaja dengan kelompok 

acuan disebabkan perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan memperoleh 

manfaat dari keanggotaanya. Semakin besar rasa suka anggota yang satu terhadap 

anggota yang lain, dan semakin besar harapan untuk memperoleh manfaat dari 

keanggotaan kelompok yang semakin besar kesetian mereka, maka semakin kompak 

kelompok tersebut (Sears, et al., t.t.). 

Selanjutnya tingkat kohesivitas akan memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan konformitas yang terjadi karena anggotanya enggan disebut orang yang 

meyimpang. Seperti yang telah kita ketahui, penyimpangan menimbulkan resiko 

ditolak. Semakin tinggi perhatian seseorang terhadap kelompok semakin serius 

tingkat rasa takutnya terhadap penolakan, dan semakin kecil kemungkinan untuk 

tidak menyetujui kelompok.  

Kebutuhan seseorang (wanita) untuk diterima oleh kelompok membuat 

mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan apapun yang ditetapkan oleh 

kelompok, dan dalam hal ini adalah kelompok wanita yang mengkonsumsi rokok. 

Berdasarkan riset, ada beberapa pengaruh dari lingkungan sekitar yang membuat 

wanita merokok, diantara lain pertemanan 2,29%, dan agar diterima dalam kelompok 

0,92%  (http://id.shvoong.com). 

Pada saat seseorang (wanita) bergabung dalam kelompok, maka mereka akan 

mecoba menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Penyesuian diri itu dilakukan 

agar anggota kelompok itu bisa diterima dalam kelompok tersebut. Semua perilaku 

yang dilakukan oleh kelompok, akan diikuti oleh anggota kelompok yang lain agar 

anggota kelompok tersebut diterima oleh kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah 

mengikuti perilaku merokok, dimana jika ingin dianggap anggota kelompok tersebut 

maka harus mengikuti perilaku kelompok tersebut agar bisa diterima oleh kleompok 

tersebut. 
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Ketika seseorang bergabung dalam kelompok, maka mereka akan mencoba 

meniru sesama mungkin perilaku atau kebiasaan yang ada pada kelompok tersebut. 

Namun, sangat disayangkan karena tidak hanya kebiasaan-kebiasaan baik saja yang 

ditiru, melainkan kebiasaan-kebiasaan buruk, termasuk kebiasaan merokok. Diantara 

remaja perokok terdapat 87% yang mempunyai mempunyai satu atau lebih sahabat 

yang perokok, begitu pula dengan remaja nonperokok (Aula, 2010). 

Anggota kelompok wanita perokok yang mempunyai kohesivitas tinggi 

terhadap kelompoknya akan mempunyai keinginan yang rendah untuk keluar dari 

kelompok tersebut. Jika anggota kelompok wanita perokok mempunyai perasaan 

yang erat terhadap kelompoknya. Perasaan kesatuan dan kesetiaan, maka anggota 

kelompok tersebut akan merasa betah, nyaman, senang melakukan hal-hal yang 

berhubungan dengan  kegiatan kelompok  sehingga individu ingin tetap bertahan 

dalam kelompoknya, dengan begitu dapat diprediksikan akan mendorong munculnya 

perasaan kesatuan, rasa memiliki, dan kesetian terhadap kelompoknya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

rumusan masalahnya, yaitu “apakah ada hubungan antara kohesivitas kelompok 

dengan konformitas pada wanita perokok.” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kohesivitas kelompok dengan konformitas pada wanita perokok. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Sebagai konstribusi wacana baru dalam pengembangan ilmu 

psikologi sosial tentang hubungan antara kohesivitas kelompok dengan 

konformitas pada wanita perokok. 

2. Praktis  

a. Bagi penulis 

Memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai hubungan 

antara kohesivitas kelompok dengan konformitas pada wanita perokok. 

Sehingga bisa dijadikan rujukan dalam melakukan hal yang berkaitan 

dengan  hal tersebut. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan secara obyektif 

tentang hubungan antara kohesivitas kelompok dengan konformitas pada 

wanita perokok. Selain itu, diharapkan juga dapat mengubah pola 

perilaku merokok dengan cara melakukan treatment pada para perokok 

yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti psikolog ataupun 

dokter. 


