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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Remaja atau adolescence yang berasal dari bahasa latin berarti 

tumbuh. Menurut Monks (1998) remaja dibagi menjadi tiga, yaitu remaja awal, 

remaja penengahan, dan remaja akhir. Pembagian rentang usia remaja 

adalah remaja awal 12-15 tahun, remaja penengahan 15-18 tahun, dan 

remaja akhir 18-21 tahun. Santrock (2007) menjelaskan remaja adalah masa 

transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimana 

pada masa ini terjadi perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional 

seseorang. Dalam periode perkembangan manusia, usia remaja berkisar 

antara 10-13 tahun hingga 18-22 tahun. Remaja memiliki tugas pokok yaitu 

mempersiapkan diri memasuki masa dewasa yang meliputi minat karir, 

pacaran, dan eksplorasi identitas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

masa remaja ialah masa dimana individu duduk di bangku Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) hingga Perguruan Tinggi. 

Hurlock (1999) menyebutkan salah satu tugas perkembangan remaja 

adalah penyesuaian sosial, dimana remaja harus menyesuaikan diri dengan 

lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada maupun 

menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan 

sekolah. Selain itu remaja cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di 

luar rumah bersama dengan teman – teman sebayanya sehingga pengaruh 

teman – teman sebaya terhadap sikap, pembicaraan, minat, penampilan serta 

perilaku lebih besar dibanding pengaruh keluarga. Hal ini sependapat dengan 

Santrock (2003) yang mengatakan remaja akan mulai menjauh dari orangtua 
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atau keluarga dan lebih dekat dengan teman sebaya. Oleh karena itu dapat 

dikatakan masa remaja sebagai masa yang rentan terhadap pengaruh 

lingkungan seperti perilaku merokok.  

Perilaku merokok sudah menjadi kebiasaan atau gaya hidup 

masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 

masyarakat menengah ke atas hingga kurang mampu. Menurut Ogawa 

(dikutip Rudi, Masan & Kruweh,  2017) dahulu perilaku merokok disebut 

sebagai ketagihan atau suatu kebiasaan, namun sekarang disebut dengan 

“Tobacco Depedency” atau ketergantungan tembakau.  

Smet (1994) menyatakan bahwa seseorang mulai merokok untuk 

pertama kali antara umur 11 dan 13 tahun, dan 85% sampai 90% sebelum 

mencapai umur 18 tahun. Dalam penelitian di Amerika Serikat pada tahun 

1998 diketahui lebih dari 4 juta remaja menjadi perokok (Siqueira, dkk, 2001). 

Berdasarkan data penelitian WHO (2011) disebutkan prevalensi perokok usia 

10 tahun ke atas di Indonesia mencapai 62,8 juta. Perilaku merokok remaja 

umumnya juga semakin meningkat sesuai dengan tahap perkembangan yang 

ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok (Mc Gee, 

2005).  

Erikson (dikutip Komasari dan Helmi, 2000) menyebutkan keputusan 

seorang remaja untuk merokok berkaitan dengan krisis aspek psikososial 

yang dialami pada masa perkembangannya, yaitu masa mencari identitas diri 

seperti usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam 

masyarakat. Eksplorasi identitas menjadikan remaja memiliki rasa penasaran 

yang tinggi. Remaja cenderung merasa senang dan tertantang untuk selalu 

mencoba hal-hal baru. Pengaruh lingkungan juga memiliki peran penting 
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dalam eksplorasi identitas remaja.  Lingkungan yang baik akan membentuk 

remaja menjadi baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk 

remaja menjadi buruk. Menurut Soetjiningsih (2004) perilaku merokok 

merupakan bentuk penyesuaian diri remaja terhadap kelompok teman sebaya 

yang merokok untuk dapat terlihat dewasa dan bebas. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) rokok adalah gulungan 

tembakau yang berbalut daun nipah, kertas atau bahan lain. Rokok dengan 

gulungan tembakau disebut juga dengan rokok konvensional. Rokok 

konvensional yang beredar di Indonesia biasanya berukuran tujuh hingga 

sembilan centimeter panjangnya. Cara pemakaiannya cukup dibakar disalah 

satu ujungnya dan ujung yang lain untuk dihisap. Ada dua jenis rokok 

konvensional di Indonesia yaitu rokok filter dan non filter. Perbedaan rokok 

filter dari non filter ialah gulungan kertas yang berisikan gabus kecil sebagai 

penyaring hasil bakaran dari daun tembakau kering, saus cengkeh dan bahan 

yang lain. Banyak tempat yang menjual rokok konvensional ini, mulai dari 

warung pinggir jalan hingga supermarket. Rokok konvensional saat ini terdiri 

dari berbagai macam rasa, seperti mint atau menthol, coklat, dan rasa buah-

buahan. 

Tahun 1492 saat Columbus menemukan benua Amerika, ia melihat 

orang-orang Indian menghisap tembakau atau merokok (Nainggolan , 2004). 

Sejak itu peredaran rokok konvensional atau rokok tembakau mulai 

berkembang pesat. Rokok konvensional terus berkembang hingga ke seluruh 

negara. Sampai saat ini bahkan masih banyak masyarakat yang 

menggunakan rokok konvensional meskipun sudah beredar inovasi yaitu 

rokok elektrik. Awal populernya rokok elektrik karena rokok ini dikatakan aman 
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bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya 

terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau, 

dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-

zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau (William dalam 

Damayanti, 2016). Isu-isu tentang kelebihan rokok elektrik berkembang pesat 

menjadikan sebagian perokok konvensional beralih menggunakan rokok ini. 

Electronic Cigarette Association (Damayanti , 2016) menyebutkan 

biasanya rokok elektrik terdiri dari tiga bagian yaitu baterry (bagian yang berisi 

baterai), atomizer (bagian yang berfungsi untuk memanaskan dan 

menguapkan larutan nikotin) dan catridge (bagian yang berisi larutan nikotin). 

Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik  tidak membutuhkan korek 

untuk menggunakannya. Rokok elektrik berukuran lebih besar dibanding 

rokok konvensional dengan jenis yang berbeda. Ada tiga jenis rokok elektrik 

yang beredar di Indonesia, yaitu Electrical, Mechanical, dan Starter Kit. Cara 

pemakaiannya hampir sama dengan rokok konvensional, yaitu dengan 

dihisap. Perbedaan lainnya ialah lebih banyak asap yang keluar dari rokok 

elektrik daripada rokok konvensional. Perlengkapan lain untuk rokok elektrik 

adalah liquid atau semacam cairan perasa. Varian rasa untuk liquid juga 

sangat beragam mengikuti tren atau perkembangan jaman, mulai dari rasa 

buah-buahan, aroma kopi, hingga rasa makanan serta minuman lainnya. 

Penulis melakukan survei untuk mengetahui perbedaan lain antara 

rokok konvensional dan rokok elektrik. Perbedaan tersebut yaitu mengenai 

harga. Harga rokok elektrik lebih mahal daripada rokok konvensional. Rokok 

konvensional dijual dengan harga rata-rata sepuluh hingga duapuluh ribu 

rupiah, sedangkan rokok elektrik mulai dari seratus ribu hingga jutaan rupiah. 
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Selain harga rokok elektrik yang mahal, harga liquidnya juga tergolong mahal. 

Liquid yang dijual di berbagai toko rokok elektrik mulai dari seratus ribu hingga 

tiga ratus ribu rupiah untuk ukuran rata-rata enam puluh mililiter.  

Penelitian yang dilakukan Food and Drug Administration (dalam 

Damayanti, 2016) pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kandungan pada 

rokok elektrik yaitu Tobacco Spesific Nitrosamin (TSNA) bersifat toksik dan 

Diethylene Glycol (DEG) dikenal sebagai karsinogen, sehingga FDA memberi 

peringatan tentang bahaya zat toksik dan karsinogen dalam rokok elektrik 

tersebut yang mengakibatkan pembatasan penjualan dan distribusi rokok 

elektrik di Amerika dan beberapa negara lain. 

Tjandra Yoga Aditama selaku Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan dalam 

berita CNN Indonesia pada tanggal 5 November 2014 menyebutkan bahwa 

rokok elektrik yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan adiksi dan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu beliau juga 

mengatakan bahwa beberapa negara sudah memberikan larangan terkait 

peredaran serta penggunaan rokok elektrik (Setyanti, dalam CNN Indonesia, 

2014). 

Dalam pemberitaan oleh Liputan 6 tanggal 20 September 2017, Dr 

Andika Widyatama menjelaskan lima bahaya rokok elektrik, yaitu dapat 

menyebabkan kecanduan atau adiksi efek dari nikotin yang terkandung dalam 

rokok elektrik, menyebabkan penyakit jantung dikarenakan rokok elektrik 

dapat mengganggu pembuluh darah arteri pada jantung, meningkatkan resiko 

penyakit paru dengan adanya zat kimia di dalam rokok elektrik yang dapat 

merusak jaringan paru, menimbulkan sel kanker dimana zat kimia yang 
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terkandung seperti nikotin cair, zat pelarut propilen glikol, gliserin, dan dieter 

glikol yang dipanaskan menghasilkan zat nitrosamine, pemicu terjadinya 

kanker, serta dapat membahayakan orang sekitar (Irawan, dalam Liputan 6, 

2017). 

Bahkan saat ini mulai marak peredaran rokok elektrik dengan liquid 

yang mengandung narkotika, seperti yang disebutkan dalam pemberitaan 

Jawa Pos tanggal 28 Januari 2018 mengenai jumlah kasus rokok elektrik 

narkotika sepanjang 2017 mencapai 3 kasus, yaitu pada bulan Maret, 

Agustus, dan November. Kasus pertama diungkap oleh Polres Metro Jakarta 

Selatan dengan menyita 150 botol liquid rokok elektrik yang mengandung 

ganja. Sedangkan kasus kedua diungkap oleh Ditresnarkoba Polda Metro 

Jaya dengan menangkap 3 orang penjual rokok elektrik narkotika dan menyita 

27 botol liquid berisi narkotika jenis 5-Fluoro ADB. Selanjutnya pada 

November 2017 Bareskrim berhasil menyita beberapa botol liquid rokok 

elektrik narkotika (Ginanjar, dalam Jawa Pos, 2018). 

Berdasarkan banyaknya efek negatif dari rokok elektrik tetapi saat ini 

rokok elektrik telah mampu menjadi magnet di masyarakat, terutama kalangan 

remaja. Rokok elektrik yang dikenal jauh lebih mahal dibanding rokok 

konvensional tetap eksis diminati banyak remaja yang bahkan belum memiliki 

penghasilan sendiri. Pengguna maupun pencinta rokok elektrik ini tidak 

segan-segan untuk membeli peralatan maupun perlengkapan guna 

menambah kenikmatannya. Selain itu dalam penggunaannya rokok elektrik 

juga membutuhkan perawatan yang ekstra, seperti penggantian kapas dan 

kawat yang rutin, serta pengaturan suhu yang disesuaikan dengan keinginan 

dan untuk keamanan penggunanya.  
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Berdasarkan berita dalam Tribun News pada tanggal 8 Februari 2018 

disebutkan oleh APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) perkiraan 

jumlah pengguna rokok elektrik mencapai 1 juta orang (Abidin & Taufik, dalam 

Tribun News, 2018). Pemberitaan Detik Health pada tanggal 23 Desember 

2018, hasil riset dari UHAMKA menyebutkan prevalensi remaja pengguna 

rokok elektrik sebesar 11,9% atau 1 dari 8 orang (Widiyani dalam Detik Health, 

2018). Banyaknya pengguna rokok elektrik tersebut  menjadikan banyak pula 

terbentuk komunitas rokok elektrik. Komunitas tersebut biasanya terbentuk 

karena pertemanan para pengguna rokok elektrik. Terbentuknya komunitas 

menjadi wadah atau tempat anggota untuk saling bertukar informasi maupun 

sharing tentang rokok elektrik. Selain itu komunitas rokok elektrik juga dapat 

terbentuk karena geng pertemanan yang sama-sama pengguna rokok 

elektrik, seperti yang ditemui penulis untuk melakukan wawancara. Kegiatan 

komunitas rokok elektrik tidak jauh-jauh dari membahas perawatan, jenis 

keluaran terbaru, liquid terbaru, hingga trik-trik yang akan atau sudah 

dipelajari anggota komunitas.  

Menurut Richardson, Papandonatos, Kazura, Stanton dan Niaura 

(2002) kelompok teman sebaya dapat menjadi faktor utama remaja 

menggunakan zat. Perilaku merokok remaja dapat dipengaruhi oleh kelompok 

teman sebaya dan bagaimana remaja tersebut bergaul. Siapa temannya dan 

bagaimana norma atau aturan yang ada dalam lingkungan pertemanan 

remaja tersebut. Cara bergaul remaja saat ini banyak yang salah, seperti 

adanya tekanan agar diterima dalam suatu kelompok. Penerimaan dalam 

kelompok menjadi salah satu faktor remaja berperilaku sesuai dengan 

keinginan kelompok tersebut. Terlebih saat ini sering dijumpai adanya 
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tekanan kelompok agar individu berperilaku sesuai dengan aturan yang 

mereka buat. Gaya hidup remaja sekarang ini sering beranggapan bahwa jika 

tidak memiliki barang branded maka ia tidak gaul.  

Penulis sering menjumpai slogan atau aturan pertemanan remaja yang 

mewajibkan anggotanya berperilaku atau mempunyai barang tertentu, seperti 

club modifikasi motor. Jika individu ingin bergabung dalam kelompok tersebut 

maka ia harus memodifikasi motornya. Begitu pula dalam club mobil merek 

“A”. Jika individu ingin bergabung dengan kelompok tersebut maka ia harus 

memiliki mobil bermerk “A”. Kemudian dalam kelompok gamers, jika individu 

ingin menjadi anggota kelompok tersebut berarti ia harus menjadi seorang 

pemain game. Begitu pula dengan kelompok perokok yang mewajibkan 

anggotanya menjadi seorang perokok. Hal ini serupa dengan pendapat 

Komasari & Helmi (2000) yang mengatakan bahwa kebutuhan remaja untuk 

diterima dalam kelompok seringkali membuat remaja berbuat apa saja dan 

terbebas dari sebutan “banci”  atau “pengecut”. 

Penelitian tentang Hubungan Antara Konformitas Terhadap Perilaku 

Merokok Pada Siswa SMP Negeri 1 Loa Janan (Molina, 2017) diperoleh hasil 

bahwa perilaku merokok siswa dalam kategori sedang atau sekitar 41,43% 

dikarenakan beberapa faktor seperti desakan teman dan rasa ingin mencoba. 

Parrot (1999), dalam penelitiannya (Does Cigarette Smoking Cause Stress?) 

menyatakan bahwa mayoritas perokok merasakan lebih rileks saat mereka 

sedang merokok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnida dan Kamala (2005) tentang 

Hubungan Antara Stres dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki 

diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan positif yang signifikan, artinya 
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semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi perilaku merokok pada 

remaja laki-laki begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kategorisasi perilaku 

merokok diperoleh hasil 72,4% sedang, 18,4% rendah dan 9,2% kategori 

tinggi.  

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 3 Februari 2018 terhadap 

tiga responden pengguna rokok elektrik. Responden berinisial V yang mulai 

menggunakan rokok elektrik sejak duduk dibangku SMA kelas 2 atau saat 

dirinya berusia 17 tahun. Sampai saat ini responden sudah 2 tahun menjadi 

pengguna rokok elektrik. Responden mengaku awal menggunakan rokok 

elektrik ini karena ia melihat temannya sedang memakai. Responden merasa 

penasaran kemudian mencoba dan menjadi ketagihan. Selama 

menggunakan rokok elektrik responden bersembunyi dari orangtua. 

Responden menabung uang sakunya sendiri untuk dapat membeli rokok 

elektrik beserta liquid yang ia gunakan. Kadang responden juga membeli 

liquid dengan cara urunan atau patungan bersama teman-temannya 

dikarenakan harga liquid yang cukup mahal.  

Responden A sudah mulai menggunakan rokok elektrik sejak kelas 3 

SMP atau sekitar 3 tahun yang lalu. Responden menjelaskan bahwa dirinya 

menggunakan rokok elektrik karena banyak teman-temannya yang juga 

pengguna rokok elektrik. Awalnya responden hanya pengguna rokok 

konvensional. Banyak dari teman-teman responden menggunakan rokok 

elektrik sehingga responden juga beralih ke rokok elektrik. Sama seperti 

responden V, responden A juga berusaha menabung uang sakunya untuk 

membeli perlengkapan rokok elektrik. Responden menjelaskan bahwa ia 

butuh beberapa minggu untuk menabung dan membeli rokok elektrik seharga 
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satu juta rupiah yang saat ini ia gunakan. Selain mahalnya harga rokok 

elektrik, responden juga bercerita bahwa ia setiap minggu mengeluarkan lebih 

dari dua ratus ribu untuk membeli liquid serta perawatan rokok elektriknya. 

Kadang responden juga membeli liquid bersama teman-teman agar lebih 

murah. 

Berbeda dengan V dan A, responden berinisial S bercerita bahwa ia 

menggunakan rokok elektrik karena keinginannya bisa melakukan trik-trik 

seperti yang ia lihat di internet. Responden menjadi pengguna rokok elektrik 

sejak satu tahun yang lalu. Responden juga mengatakan dirinya susah untuk 

berhenti karena banyak temannya yang masih menggunakan rokok elektrik. 

Setiap kali berkumpul dengan teman-temannya responden selalu merasa 

ingin menggunakan rokok elektrik tersebut. Hampir sama dengan responden 

V dan A, responden S juga harus menyembunyikan rokok elektrik miliknya 

dari orangtua. Responden hanya berani menggunakan rokok elektrik saat 

sedang berkumpul bersama teman-teman, atau saat sedang di rumah 

sendirian. Responden juga menabung sendiri sebelum membeli rokok elektrik 

seharga dua juta rupiah. Untuk liquid responden dan teman-temannya sering 

membeli secara bersama-sama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden yakni V, A, dan 

S diperoleh kesamaan yaitu adanya pengaruh teman sebaya dalam perilaku 

merokok remaja pengguna rokok elektrik. Responden V merasa penasaran 

ketika temannya menggunakan rokok elektrik, sedangkan responden A yang 

beralih dari rokok konvensional menjadi rokok elektrik seperti teman-

temannya, dan responden S yang susah berhenti karena banyak temannya 

yang masih menggunakan rokok elektrik. Kesamaan lainnya ialah ketiga 
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responden rela menabung bahkan membeli liquid bersama teman-temannya 

demi dapat menggunakan rokok elektrik. 

Menurut Aula (dikutip Fikriyah & Febrijanto, 2012) karakter seseorang 

banyak dibentuk oleh lingkungan, seperti keluarga, tetangga ataupun teman 

pergaulan. Berbagai alasan melatarbelakangi perilaku merokok remaja 

pengguna rokok elektrik, salah satunya adalah mengikuti perilaku teman atau 

kelompok. Remaja cenderung merasa menemukan identitas dirinya di dalam 

kelompok dan berharap tidak menerima penolakan dengan melakukan 

konformitas. Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok remaja yaitu konformitas.  

Menurut Myers (2012) konformitas ialah bentuk perubahan tingkah laku 

atau kepercayaan diri seseorang sebagai hasil dari tekanan kelompok yang 

nyata maupun imajinasi. Konformitas ialah suatu bentuk pengaruh sosial 

dimana individu mengubah perilaku agar sesuai dengan norma sosial yang 

ada (Brown, 2015). Pengaruh teman sebaya seperti yang dikatakan oleh 

ketiga subjek dapat disebut juga sebagai konformitas. Konformitas ialah 

bentuk pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku 

sesuai dengan norma sosial yang ada di sekitarnya. Ketiga subjek sama-

sama mengikuti atau meniru sikap dan tingkah laku yang terjadi dalam 

kelompok pertemanan mereka.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Endang (2007) 

tentang Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Intensi 

Seksual Pranikah Pada Remaja diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan konformitas teman sebaya dengan intensi 

seksual pranikah remaja. Adapun variabel konformitas teman sebaya 
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memberikan sumbangan efektif sebesar 12,9% terhadap intensi seksual 

pranikah, yang berarti semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi intensi 

seksual pranikah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada era 

globalisasi atau perkembangan jaman saat ini menjadikan remaja selalu ingin 

terlihat keren atau nge-tren. Salah satu cara yang sedang populer digunakan 

remaja ialah menjadi pengguna rokok elektrik. Rokok elektrik yang cenderung 

lebih mahal dan lebih susah dalam perawatannya tidak menjadikan remaja 

berhenti menggunakan atau jera. Hal itu justru mendorong remaja untuk giat 

menabung dari uang saku mereka agar dapat memiliki rokok elektrik. Bahkan 

remaja pengguna rokok elektrik rela membeli liquid atau cairan perasa secara 

bersama-sama dengan teman-teman mereka. Perilaku merokok remaja 

pengguna rokok elektrik ini berkaitan dengan keinginan remaja untuk sama 

seperti teman-temannya, sehingga ia akan mendapat pengakuan dan diterima 

dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dari latar 

belakang masalah diatas ialah apakah ada hubungan antara konformitas 

teman sebaya dengan perilaku merokok pada remaja pengguna rokok 

elektrik.  

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok pada remaja yang 

menggunakan rokok elektrik. 
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1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan ilmu bagi psikologi dalam bidang sosial dan kesehatan, khususnya 

tentang perilaku merokok remaja pengguna rokok elektrik yang ditinjau dari 

konformitas teman sebaya. 

1.03.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

kepada orangtua, guru maupun tenaga pendidikan mengenai perilaku merokok 

remaja pengguna rokok elektrik berkaitan dengan konformitas teman sebaya 

sehingga dapat mengurangi perilaku merokok remaja.  


