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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemui dimasyarakat 

Indonesia kebiasaan merokok. Rokok bukanlah suatu hal yang asing lagi 

bagi masyarakat, karena banyakdari kaum laki-laki maupun perempuan, tua 

maupun muda yang pernahmerasakan namanya rokok. Orang-orang yang 

merokok pun kini mudah ditemui diberbagai tempat, cafe, mall, didalam 

kendaraan, bahkan di sekolah-sekolah (Redaksi Plus, 2007, h. 52). 

Diperkirakan di seluruh dunia bahwa pria merokok hampir lima kali 

lebih banyak dibandingkan perempuan, tetapi angka perbandingan merokok 

antara laki-laki dan perempuan bervariasi secara signifikan di berbagai 

negara. Di negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Amerika Serikat, 

Kanada, dan sebagian negara Eropa Barat, kedudukan bagi perempuan yang 

merokok hampir di tingkat yang sama seperti laki-laki. Namun, di beberapa 

negara berpenghasilan rendah dan menengah perempuan merokok jauh 

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut lembaga survey  WHO tahun 

2008 Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai jumlah perokok terbesar 

di dunia, dan pada tahun 2011 Indonesia  mencetak rekor baru yakni dengan 

jumlah perokok remaja tertinggi di dunia sebanyak 13,2 % dari total 
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keseluruhan remaja di Indonesia adalah perokok aktif (Fikriyah dan 

Febrijanto, 2012, h. 100). 

Menurut Sarafino (dalam Komasari dan Helmi, 2000, h. 38) rokok 

memiliki kandungan zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh, bahkan 

masyarakat umum pun tahu bahaya akan merokok bagi kesehatan. Dilihat 

dari sudut pandang orang disekelilingnya, merokok menimbulkan dampak 

negatif bagi perokok pasif, resiko yang ditanggung oleh perokok pasif lebih 

berbahaya daripada perokok aktif karena daya tahan yang dimiliki terhadap 

zat-zat berbahaya sangatlah rendah. Beragam kalangan memandang bahwa 

perilaku merokok dapat berdampak negatif  bagi lingkungan sekitar, tetapi 

orang yang merokok beranggapan bahwa merokok dapat menjadikan 

dirinya lebih relaks dan merasa tenang. 

Kaplan (dalam Komasari dan Helmi, 2000, h. 38) menjelaskan efek 

yang diakibatkan rokok terhadap kesehatan sangat membahayakan akibat 

kandungan zat-zat kimia yang ada didalam rokok, karena saat menghisap 

rokok zat-zat kimia yang terkandung didalamnya akan ikut masuk dan larut 

dalam tubuh. Penyakit-penyakit yang diketahui dapat disebabkan akibat 

merokok antara lain kanker tenggorokan, kanker paru-paru, penyakit 

jantung koroner dan lain-lain. Meskipun semua orang sudah mengetahui 

tentang bahaya yang ditimbulkan akibat rokok, tetapi hal ini tidak pernah 

membuat surut dan justru hampir setiap saat ditemui banyak orang yang 

sedang menghisap rokok, bahkan perilaku merokok pun sudah sangat wajar 

dipandang oleh remaja dan bukan menjadi hal yang tabu lagi (Redaksi Plus, 

2007, h. 61). 
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Komasari & Helmi (2000, h. 38) menjelaskan bahwa perilaku 

merokok merupakan akibat dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku 

merokok selain disebabkan dari faktor-faktor lingkungan, perilaku merokok 

juga dapat disebabkan dari dalam diri seperti salah satunya dari faktor 

psikologis. Laventhal (dalam Smet, 1994, hal 293) menjelaskan bahwa 

merokok tahap awal dilakukan bersama teman-teman (46%), seorang 

anggota keluarga (23%) dan orang tua (14%).  

Laventhal dan Cleary (dalam Hasnida dan Kemala, 2005, h.109) 

menjelaskan bahwa merokok dapat meredakan stres dan dapat 

mengendalikan keadaan emosi seseorang. Seseorang yang merokok 

beranggapan bahwa dengan merokok mereka bisa menjadi lebih percaya 

diri, lebih tenang, dapat berkonsentrasi kembali, menjadi lebih semangat, 

mengurangi rasa cemas dan stres. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Unika 

Soegijapranata terhadap mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dari 12 

mahasiswa laki-laki dan perempuan yang diwawancarai oleh peneliti dapat 

dilihat bahwa keinginan mahasiswa maupun mahasiswi untuk merokok 

salah satunya terjadi karena stres yang sedang dialami karena adanya 

tuntutan untuk mencari data dan literatur sebagai bahan skripsi bahkan 

frekuensi merokok pun meningkat ketika para mahasiswa tersebut sedang 

mengerjakan skripsinya. Stres yang memicu rasa ingin untuk merokok 

sehingga frekuensi merokok menjadi lebih tinggi akibat stres yaitu stresak 

ademik dan kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengatasi atau 

menyelesaikan dengan baik tugas yang diberikan seperti proses penyusunan 
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skripsi yang harus dijalankan oleh semua mahasiswa yang ingin 

mendapatkan gelar sarjana.Menurut Ross dkk (dalam Gunawati, dkk, 2006, 

h. 108) terdapat empat faktor stres akademik, yaitu masalah berupa 

pertengkaran dengan teman atau masalah dengan orang tua, masalah dalam 

perubahan pola makan dan pola tidur, masalah dalam akademik yang 

berupa peningkatan beban tugas mahasiswa yang harus dikerjakan, 

ketinggalan pelajaran, dan mempunyai perselisihan dengan dosen, 

kendaraan yang akan digunakan ke sekolah/kampus universitas mogok, 

komputer yang rusak dan masalah keuangan. 

Will (dalam Hasnida dan Kemala, 2005, h.110) mejelaskan bahwa 

perilaku merokok diakibatkan karena adanya intensitas stres dalam 

kehidupan mereka. Intensitas stres yang semakin tinggi maka semakin 

tinggi pula frekuensi merokoknya. Piasecki dan Baker (dalam Rasmun, 

2004, h. 22) menyatakan bahwa orang yang merokok dapat benar-benar 

meredakan stres yang dialaminya sehingga dapat mengendalikan emosi. Hal 

ini menjelaskan bahwa individu memutuskan untuk merokok sebagai 

coping terhadap stres yang sedang mereka alami. Stres adalah suatu 

keadaan yang ditimbulkan karena adanya tuntutan fisik atau disebabkan 

oleh lingkungan dan situasi sosial yang dinilai mengancam keberdayaan diri 

seseorang, dan tidak terkontrol, sedangkan tuntutan fisik mengacu pada hal-

hal seperti penyakit, suhu yang ekstrim, dan latihan fisik yang berat, 

sedangkan keadaan internal merupakan suatu kondisi atau perasaan yang 

hanya di rasakan oleh individu. 

Menurut Needleman (dalam Hasnida dan Kemala, 2005, h. 106) 

sumber-sumber stres pada remaja berasal dari berbagai macam faktor antara 
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lain bersumber dari faktor biologis, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor 

teman sebaya dan faktor lingkungan sekolah. Stres sebagai suatu keadaan 

yang tegang secara biopsikososial karena banyaknya tugas-tugas yang 

dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Perlu diketahui 

bahwa setiap pekerjaan mempunyai ‘stress agents’ yang potensial, tetapi 

masing-masing bervariasi dalam tingkatan pengalaman stresnya. Stres 

adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami ketika seseorang 

menganggap bahwa tuntutan-tuntutan melebihi dari kemampuannya. 

Taylor (2006, h. 246) menjelaskan bahwa stres sebagai bentuk dari 

pengalaman emosional negatif yang dialami individu ketika menghadapi 

tuntutan yang lebih besar. Istilah pengalaman negatif dapat diartikan 

sebagai keadaan perasaan negatif yang dirasakan oleh individu seperti 

perasaan sedih kecewa, dan depresi. Menurut Rice (dalam Hasnida dan 

Kemala, 2005, h. 107) stres juga adalah suatu akibat dari rangsangan 

perasaan cemas, atau ketegangan fisik yang terjadi saat tuntutan yang 

dialami oleh individu melebihi kapasitas kemampuannya untuk mengatasi 

masalah tersebut. Stres juga didefinisikan sebagai suatu kondisi yang 

dihasilkan bila transaksi individu dengan lingkungan mengarahkan individu 

pada kondisi yang bertentangan, antara situasi dengan sumber daya yang 

dimiliki individu baik secara biologis, psikologis, maupun sosial dan 

kurangnya penyesuaian diri individu terhadap sekitarnya  

Berkaitan dengan stressor mahasiswa di atas salah satunya seperti 

beban tugas berupa penyusunan skripsi. Di dalam proses penyusunan 

skripsi, terdapat berbagai tahap untuk menyelesaikan skripsi tersebut. 
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Tahap tersebut diantaranya mulai dari menemukan permasalahan yang 

masuk, penyusunan bab 1, teori dalam bab 2 dan selanjutnya. Penyusunan 

alat ukur sampai turun ke lapangan demi mendapatkan hasil yang 

diinginkan (Gunawati, dkk. 2006, h. 94). 

Stressor bagi mahasiswa bisa bersumber dari kehidupan 

akademiknya, faktor utamanya bisa berasal dari tuntutan eksternal dan 

tuntutan dari harapannya sendiri. Tuntutan eksternal bisa bersumber dari 

tugas-tugas kuliah, beban pelajaran, tuntutan dari orang tua untuk dapat 

segera menyelesaikan perkuliahan dan skripsinya dengan baik dan 

penyesuaian sosial di lingkungan kampusnya menurut Heiman dan Kariv 

(dalam Safaria, 2006, h. 88). Masalah-masalah yang umum atau tuntutan 

yang akan dihadapi oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi adalah 

banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam tulis 

menulis, mahasiswa yang kurang memilki kemampuan akademis yang 

memadai. Riewanto (dalam Gunawati, dkk, 2006, h. 94) mengatakan 

kegagalan dalam menyusun skripsi juga disebabkan karena mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam mencari judul skripsi, kesulitan dalam mencari 

literatur dan bahan bacaan untuk memenuhi materi dalam skripsinya, dana 

yang terbatas, serta timbulnya rasa cemas ketika ingin bertemu dengan 

dosen pembimbing. Apabila masalah-masalah tersebut menyebabkan 

tekanan dalam diri mahasiswa maka dapat menimbulkan stres pada saat 

menyusun skripsi pada mahasiswa. 

Stres yang tidak mampu dikendalikan oleh seorang individu akan 

memunculkan dampak negatif secara kognitif seperti kesulitan dalam 

berkosentrasi, sulit dalam mengingat materi yang diberikan atau pelajaran. 
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Dampak secara emosional antara lain sulit untuk memotivasi dirinya, 

muncul rasa cemas, rasa marah, mudah menyerah dan efek negatif lainnya. 

Dampak negatif terhadap fisiologis antara lain individu sering merasa 

pusing, pola makan terganggu, badan terasa lesu dan lemah. Dampak 

perilaku yang akan muncul antara lain sering menunda-nunda tugas, malas 

kuliah, dan terlibat dalam kegiatan mencari kesenangan beresiko yang 

berlebihan seperti merokok dan mengonsumsi alkohol.Lazarus dan 

Folkman (dalam Misra dan Castillo, 2004, h. 133) mengatakan bahwa 

seiring meningkatnya stressor, maka kemampuan individu untuk mengatasi 

atau menyesuaikan kembali, dapat menghabiskan sumber daya fisik atau 

psikologis pada individu.Pada gilirannya, dapat meningkatkan 

kemungkinan risiko penyakit fisik atau tekanan psikologis. 

Rathus dan Nevid (dalam Gunawati, dkk, 2006, h. 97) menjelaskan 

bahwa stres adalah suatu kondisi adanya tekanan fisik dan psikis akibat 

adanya tuntutan dalam diri dan juga lingkungan. Pernyataan tersebut 

mengartikan bahwa seseorang dapat dikatakan sedang mengalami stres, 

apabila sesorang tersebut sedang mengalami kondisi adanya tekanan atau 

tuntutan yang sedang mereka alami. Stres tidak selalau berdampak negatif 

pada individu, tetapi stres bahkan dapat berdampak positif, stres yang 

berdampak negatif disebut dengan distress dan stres yang berdampak positif 

disebut dengan eustress. Adanya perbedaan dampak stres pada diri individu 

disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik terhadap masing-masing 

individu. Perbedaan karakteristik ini yang akan menentukan respon individu 

terhadap stimulus yang akan menjadi sumber stres, seshingga respon 

individu akan berbeda-beda walaupun stimulus yang menjadi sumber 
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stresnya sama.Stres yang dapat dikelola dengan baik akan sangat 

berpengaruh pada diri individu yaitu individu akan mendapat nilai positif 

dalam kehidupan, sehingga individu tidak memilih rokok dalam mengatasi 

masalah 

Mengetahui bahwa secara teoritis ada hubungan antara stresdalam 

menyusun skripsi dengan perilaku merokok pada mahasiswa, tetapi hasil 

wawancara awal yang melibatkan sampel yang sedikit dan belum 

menggunakan standar ilmiah dan wawancara yang kurang mendalam, 

sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam, maka hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai “Apakah ada hubungan antara stresdalam menyusun 

skripsi dengan perilaku merokok pada mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi?” 

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui hubungan antara stres dengan perilaku merokok pada 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan bukti 

penelitian tentang hubungan antara stres dengan perilaku merokok 

pada mahasiswa yang sedang skripsi, sehingga teori Psikologi 

Kesehatan semakin berkembang. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi dan referensi kepada mahasiswa dan pihak-pihak yang 

tertarik terhadap masalah remaja, khususnya mengenai hubungan 

antara stres dengan perilaku merokok 




