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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini perilaku merokok merupakan sesuatu yang fenomenal, 

banyak sekali yang didapatkan dari dampak negatif yang disebabkan oleh rokok. 

Jumlah perokok di Indonesia tidak menurun bahkan semakin bertambah, sekitar 

20% dari satu milyar perokok di dunia adalah wanita. Berdasarkan data World 

Health Organization (WHO), 7% remaja perempuan dari 12% remaja laki-laki 

perokok di 151 negara di dunia aktif merokok. Sedangkan pada seminar tentang 

penanggulangan masalah tembakau Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah perempuan 

perokok di Indonesia pada tahun 1995 hanya 1,7% sudah meningkat menjadi 

5,06% pada 2007 (Republika.com, 2010). Peningkatan jumlah perempuan 

perokok ini sangat meresahkan pemerintah dan juga masyarakat. Meskipun 

mengetahui akibat negatif dari merokok, akan tetapi jumlah perokok bukan 

semakin menurun, melainkan semakin meningkat. 

Maraknya perilaku merokok muncul karena sebagian masyarakat 

memandang bahwa dengan merokok khususnya pada laki-laki akan menimbulkan 

image kelelakian (maskulin), karena merokok identik dengan identitas pria. 

Menurut Danusantoso (1995), para perokok mengasosiasikan merokok dengan 

kesan gagah, jantan, dan modern. Pandangan ini didukung oleh Freud yang 

menjelaskan bahwa aspek maskulin itu menunjukkan laki-laki memiliki sifat 

keras, dominan, rasional, percaya diri, dan suka petualang (Sugiarti, dkk, 2003). 

Dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti, dibeberapa rumah kos putri 

dan café di sekitar kampus. Ditemukan sejumlah fakta bahwa banyak dijumpai 

mahasiswi yang tanpa adanya rasa canggung dan malu-malu lagi untuk merokok. 

Pengamatan dilakukan sebanyak empat tahap, tahap pertama dilakukan di kos 

putri pada tangal 1 April 2011, bertempat di jalan raya Tlogomas No. xx 

ditemukan beberapa mahasiswi sedang merokok di kamar kosnya. Selain itu, 

peneliti juga melakukan wawancara secara langsung terhadap subyek. Tahap 

kedua, pada tanggal 2 April 2011 peneliti melanjutkan pengamatan di kos putri di 
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sebuah perumahan juga kembali ditemukan adanya mahasiswi yang merokok. 

Tahap ketiga, peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 7 Mei 2011 di sebuah 

café (tempat ngopi) di dekat kampus, di antara pengunjung terlihat ada beberapa 

remaja (mahasiswi) sedang merokok bersama teman-temannya. Tahap keempat 

dilakukan pada tanggal 11 Mei 2011, di salah satu tempat makan (kantin) di 

kampus, hal yang sama ditemukan bahwa terdapat mahasiswi yang merokok. 

Mahasiswi merupakan suatu kelompok remaja putri dalam masyarakat 

yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswi 

termasuk dalam kategori remaja akhir, menurut Mappiare (1982) masa remaja 

akhir adalah remaja yang berusia 17-18 tahun sampai dengan 21-22 tahun, di 

mana pada akhir masa ini pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek 

psikis dan sosial terus terjadi hingga dewasa awal. Remaja akhir juga memiliki 

perbedaan jelas dengan remaja awal, mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, 

pola pikir dan pola perilaku nampak. Ciri tersebut adalah stabilitas mulai timbul 

dan meningkat, citra diri dan sikap pandangan yang lebih realistis, menghadapi 

masalahnya secara lebih matang, serta perasaan menjadi lebih tenang. 

Mahasiswi yang merupakan kategori remaja akhir maka melalui periode 

perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan tersebut meliputi, 

perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sifat sosial, 

perkembangan motorik, perkembangan berfikir, dan perkembangan perasaan 

(Mappiare, 1982). Mahasiswi juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan 

muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai 

predikat. Namun, seperti yang diketahui pada pengamatan di atas, banyak 

dijumpai mahasiswi yang merokok. 

Perilaku merokok saat ini tidak hanya dilakukan di teritori (wilayah) 

pribadi akan tetapi dilakukan di tempat-tempat umum atau teritori publik. Yang 

dimaksud dengan teritori pribadi sebagaimana dikemukanan oleh Altman (dalam 

Sukmana, 1998) yaitu tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya dan hanya 

dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab hubungannya atau yang 

sudah mendapat izin khusus, sedangkan yang dimaksud dengan teritori publik 

yaitu tempat-tempat terbuka untuk umum, di mana pada prinsipnya setiap orang 

diperkenankan untuk berada di tempat itu. Dari pendapat para ahli tentang 
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pengertian teritori pribadi dan teritori publik inilah yang menjadi acuan 

masyarakat kita dalam mempersepsikan tentang lingkungannya. Hal ini, terkait 

dengan perilaku seseoang yang nantinya terlihat oleh orang lain. Seperti halnya 

masyarakat beranggapan negatif terhadap wanita yang merokok. Namun hal itu, 

justru tidak lagi jadi hambatan bagi wanita atau remaja putri untuk merokok di 

teritori publik maupun di teritori pribadi. 

Dari beberapa fakta yang ditemukan di lapangan inilah yang menjadi 

acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, di mana terdapat perbedaan 

pemilihan tempat merokok. Apakah hal ini terkait dengan self control perokok 

sebelum melakukan perilaku tersebut. Seseorang yang memiliki kontrol terhadap 

dirinya maka akan lebih memikirkan apa yang akan dia lakukan. Seperti yang 

diketahui bahwa wanita perokok memiliki kecenderungan yang negatif oleh 

masyarakat akan mengacu perokok untuk mengontrol perilakunya. Disinilah 

nantinya dibutuhkan self control agar perilaku yang muncul tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap diri individu perokok. 

Terbentuknya self control tidak terbentuk secara otomatis, melainkan 

usaha dari individu. Kemampuan remaja mengembangkan self control untuk 

mengatasi masalah perilaku ataupun emosional yang timbul selama masa 

perkembangannya merupakan suatu bagian yang penting dimiliki. Dengan adanya 

kemampuan untuk mengontrol diri, remaja dapat terbantu dalam membuat dan 

melaksanakan keputusan tentang perilaku yang harus dilakukan berkenaan dengan 

situasi yang tengah dihadapi dimasyarakat sehingga mereka mengontrol 

perilakunya di depan publik. Peningkatan self control ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Tingkat self control individu itu ditentukan oleh berapa besar dan 

sejauh mana individu tersebut mempertinggi self control-nya. Di lain pihak, self 

control itu menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh individu 

dalam meningkatkan atau mempertinggi self control. 

Self control mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Dengan adanya self control dalam dirinya sendiri dengan baik. Sistem self control 

merupakan kondisi tingkah laku yang sudah dibentuk berdasarkan pengaruh 

keadaan-keadaan yang menekan diri, di mana keadaan tersebut bisa berasal dari 

luar ataupun dalam. Banyaknya situasi yang menekan remaja dalam 
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perkembangannya maupun lingkungannya yang tidak mendukung remaja dalam 

melewati situasi-situasi sulit, hal itu menyebabkan remaja membutuhkan 

kemampuan untuk mengatasi masalah perilaku melalui self control. Self control 

seseorang bisa terbentuk juga karena adanya aturan-aturan atau hukum yang 

mengikat diri agar tingkah laku yang diwujudkan bisa dikendalikan. 

Ada beberapa pengertian self control menurut para ahli, seperti self control 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi 

serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya (Hurlock, 1990). Menurut kamus 

psikologi (Chaplin 2002), definisi self control adalah kemampuan individu untuk 

mengarahkan tingkah lakunya sendiri, kemampuan untuk menekan atau 

menghambat dorongan yang ada. Goldfried dan Merbaum (dalam Lazarus, 1979), 

mendefinisikan self control sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa 

individu kearah konsekuensi positif. Lebih lanjutnya Calhoun dan Acocella 

(1990) menyatakan bahwa pengertian dari self control adalah pengaturan proses-

proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang dengan kata lain serangkaian 

proses yang membentuk dirinya sendiri. Self control juga berarti suatu proses 

yang menjadikan individu sebagai agen utama dalam membimbing, mengatur dan 

mengarahkan bentuk-bentuk perilakunya yang dapat membawanya kearah 

konsekuensi positif. 

Dari beberapa definisi self control maka dapat diambil kesimpualan 

bahwasannya self control adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, 

mengarahkan, mengatur tingkah laku serta emosi dari dalam dirinya yang ada 

hubungannya dengan orang lain, lingkungan, pengalaman yang bersifat fisik 

maupun psikis serta sosialnya. Semakin tinggi self control seseorang maka 

semakin intens pengendalian terhadap tingkah lakunya. 

Saat adanya pandangan dan opini yang beragam terhadap perilaku 

merokok. Adanya perilaku merokok itupun dilakukan berbeda pada masing-

masing individu. Ada yang merokok di teritori publik atau secara terang-terangan, 

dan ada yang di teritori pribadi atau sembunyi-sembunyi. Kemudian apa yang 

membedakan pemilihan tempat merokok yang dilakukan ini dengan self control 

subyek. 
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Dalam pengambilan keputusan, mahasiswi untuk memilih tempat merokok 

dipengaruhi keterampilan untuk mengelola diri dan mengendalikan diri baik 

terhadap emosi, mengendalikan suasana hati, kepekaan membaca situasi diri dan 

lingkungannya sampai pengelolaan perilaku yang akan ditimbulkan oleh emosi itu 

sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan 

self control pada mahasiswi yang merokok di teritori publik dan teritori pribadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan self 

control pada perilaku mahasiswi yang merokok di teritori publik dan teritori 

pribadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan self 

control pada perilaku mahasiswi yang merokok di teritori publik dan teritori 

pribadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu psikologi, khususnya psikologi 

sosial, psikologi lingkungan, psikologi perkembangan dan psikologi remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan tambahan informasi tentang perbedaan self control pada 

perilaku mahasiswi yang merokok di teritori publik dan teritori pribadi, baik 

untuk orang tua, masyarakat maupun pelakunya (yang dalam hal ini mahasiswi 

perokok) mampu mengendalikan perilakunya, dan juga dapat menjadi sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya. 

 


