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ABSTRAK

Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan yang
dipersepsikan berdasarkan pengalaman dan nilai dari individu. Setiap orang
memiliki persepsi yang berbeda tentang rokok. Di satu sisi bisnis di bidang
manufaktur atau produksi rokok dari dahulu tumbuh dengan pesat dan selalu
mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Perusahaan yang bergerak di
bidang ini juga mendatangkan keuntungan terhadap pemerintah yang tidak sedikit
dalam bentuk pungutan pajak. Tetapi di lain pihak rokok juga menyebabkan
penyakit dan kecanduan nikotin, di bungkus rokok selalu disebutkan bahwa
merokok dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ini merupakan dilema.
Merokok merupakan kebiasaan buruk yang sudah ‘menjangkiti’ banyak orang
yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Meskipun merokok merugikan bagi
kesehatan dan dapat menimbulkan efek pula bagi orang di sekelilingnya. Pada
penelitian ini akan mencoba menganalisis tentang pembentuk perilaku kebiasaan
merokok dengan menggunakan analisis isi atau content analysis. Pada penelitian
ini akan difokuskan pada perokok wanita.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut,
maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses
awal yang dialami seseorang sehingga ia merokok? (2) Bagaimana merokok
menjadi kebiasaan? (3) Apakah merokok sudah menjadi kebutuhan? (4) Apakah
makna merokok bagi seseorang?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk
mengetahui proses awal yang dialami seseorang sehingga ia merokok. (2) Untuk
mengetahui proses merokok menjadi sebuah kebiasaan. (3) Untuk mengetahui
apakah merokok sudah menjadi kebutuhan. (4) Untuk mengetahui apakah makna
merokok bagi seseorang.
Populasi pada penelitian ini adalah semua orang yang merokok. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non
random sampling, menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini
yang akan dijadikan responden adalah 30 orang perokok yang berdomisili di
Semarang, dengan kriteria berusia antara 20-30 tahun dan mereka adalah wanita.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Sedangkan
sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu para perokok
wanita. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara.
Dalam penelitian ini dilakukuan dan menggunakan teknik analisis yang dalam
penelitian ini dilakukan dengan metode isi (content analysis).
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pernyataan responden yang
merupakan para perokok wanita, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses awal
mula yang dialami seseorang sehingga ia merokok adalah sebagian besar karena
coba-coba atau pengaruh dari teman dan lingkungan. (2) Proses merokok sudah
menjadi sebuah kebiasaan karena dari coba-coba, mereka merokok sepanjang
waktu sehingga menjadi sbeuah kebiasaan. (3) Merokok sudah menjadi kebutuhan
karena dari kebiasaan tersebut akhirnya menjadi kebutuhan. (4) Makna merokok
bagi seseorang sangat bervariasi dan berbeda antara individu yang satu dengan
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lainnya, tetapi sebagian besar responden memiliki makna rokok bagi mereka
adalah untuk menghipangkan stress dan sedih.
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain
adalah sebagai berikut: (1) Bagi masyarakat luas, khususnya bagi para orang tua
yang anaknya menginjak usia remaja ke dewasa khususnya untuk remaja putri
dapat lebih mengawasi tingkah laku mereka sehingga tidak terbawa pengaruh
buruk merokok pada usia yang rentan tersebut. (2) Pengaruh teman dan
lingkungan sangat besar bagi seseorang untuk merokok, maka pihak produsen
rokok mungkin dapat meningkatkan penjualan atau melakukan promosi lebih
gencar sehingga lebih disukai oleh konsumen. (3) Pada penelitian serupa di masa
mendatang dapat dilakukan variasi untuk topik ini, misalnya melakukan analisis
isi (content analysis) untuk berbagai merek rokok.
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