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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Data survey kesehatan nasional tahun 2001 mendapatkan 54,5% laki-laki dan 1,2% 

wanita Indonesia berusia lebih dari 10 tahun adalah perokok aktif. Data lain menunjukkan 

bahwa dari 14 provinsi yang ada di Indonesia, 59,04% laki-laki berusia 10 tahun keatas dan 

4,83% wanita pada usia yang sama saat ini adalah perokok. Data ini memberikan gambaran 

bahwa angka perokok di Indonesia dikategorikan tinggi, dan juga didapatkan angka kejadian 

merokok pada anak muda lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan. 

Rokok mengandung berbagai zat kimia beracun yang menyebabkan berbagai 

gangguan fisik seperti impotensi, kanker, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan 

seperti sesak nafas, penyakit paru obstruktif kronis seperti bromkhitis dan emfisema, serta 

gangguan kehamilan pada wanita. 

Di Indonesia, perokok relatif bebas menghisap rokok di mana saja karena itulah 

pemerintah menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) yang telah diidentifikasi sebagai 

strategi intervensi utama pengendalian penyakit.  

Universitas muhammadiyah yogyakarta mengeluarkan peraturan kawasan tanpa 

rokok. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh rektor dan berupa surat keputusan Rektor 

No.164/SK-UMY/XII/2011.
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Walaupun telah dibuat bermacam macam peraturan untuk melarang merokok, tetap 

saja banyak oknum yang masih melanggar peraturan yang ada. Berbagai hal yang bisa 

mempengaruhi perilaku tersebut.  

Hal-hal yang mempengaruhi kebiasaan merokok antara lain adalah dukungan dari 

keluarga. Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk perhatian, dorongan yang didapatkan 

individu dari orang lain melalui hubungan interpersonal yang meliputi perhatian, emosional 

dan penilaian. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem, jika terjadi gangguan pada salah 

satu anggota keluarga dapat mempengaruhi seluruh sistem. Sebaliknya disfungsi keluarga 

dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan pada anggota keluarga 

(Friedman, 1998). 

Walaupun banyak hal yang mengatur seperti di atas, masih saja banyak di jumpai 

orang merokok dan atau mendistribusikannya, khususnya di wilayah kampus terpadu 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  Isi dari surat keputusan  tersebut bukan hanya 

tidak boleh merokok di lingkungan kampus, tetapi juga tidak boleh mendistribusikan rokok 

dan wajib menegur ketika di temui kasus merokok. Poin pertama dan terakhir tersebut 

harusnya bisa di lakukan oleh pegawai (satpam). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian tentang analisis faktor fungsi 

keluarga dan persepsi fatwa haram merokok pada pegawai terhadap perilaku pelaksanaan 

surat keputusan rektor UMY tentang merokok perlu dilakukan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan suatu masalah 

:tentang bagaimana analisis factor fungsi keluarga dan persepsi fatwa haram merokok 
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pegawai (satpam) terhadap perilaku pelaksanaan surat keputusan Rektor UMY tentang 

merokok. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran skor APGAR fungsi keluarga, persepsi fatwa haram 

tentang rokok dan respon pegawai (satpam) terhadap SK Rektor UMY. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan skor APGAR fungsi keluarga dengan respon pegawai 

terhadap SK Rektor UMY tentang KTR. 

b.  Mengetahui hubungan persepsi fatwa haram rokok dengan respon pegawai terhadap 

SK Rektor UMY tentang KTR. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru tentang 

hubungan skor APGAR fungsi keluarga dan persepsi fatwa haram rokok dengan respon 

SK Rektor tentang KTR UMY pada satpam UMY. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran respon SK Rektor tentang KTR 

UMY pada satpam UMY. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Rokok 

a. Pengertian Merokok 

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya, baik 

menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.Temperatur pada sebatang rokok 

yang tengah dibakar adalah 900 0C untuk ujung rokok yang dibakar dan 30 0C untuk 

ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok.Asap rokok yang diisap atau asap 

rokok yang dihirup melalui dua komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan 

komponen yang yang bersama gas terkondensasi menjadi partikel. Dengan demikian, 

asap rokok yang diisap dapat berupa gas sejumlah 85% dan sisanya berupa partikel 

(Sitepoe, 2000).  

b. Kandungan Rokok 

Rokok merupakan gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang 

dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia.Secara umum bahan-bahan ini dapat 

dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas (92%) dan komponen padat 

atau partikel (8%).Asap rokok yang dihisap atau asap rokok yang dihirup melalui 

dua komponen. Pertama, komponen yang lekas menguap berbentuk gas. Kedua,
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komponen yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat. 

Dengan demikian, asap rokok yang dihisap dapat berupa gas sejumlah 85 persen dan 

sisanya berupa partikel. 

c. Jumlah Rokok yang Dihisap 

Menurut Bustan (2000) jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan 

batang, bungkus, pak per hari. Jenis rokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu : 

1) Perokok Ringan : Disebut perokok ringan apabila merokok kurang dari 10 

batang per hari. 

2) Perokok Sedang : Disebut perokok sedang jika menghisap 10-20 batang per hari. 

3) Perokok Berat : Disebut perokok berat jika menghisap lebih dari 20 batang.  

d. Kategori Perokok 

1) Perokok Pasif  

Perokok pasif adalah asap rokok yang di hirup oleh seseorang yang tidak 

merokok (Pasive Smoker). Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Asap rokok lebih berbahaya terhadap perokok pasif 

daripada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan 

terhirup oleh perokok pasif, lima kali lebih banyak mengandung karbon 

monoksida, empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin (Wardoyo, 

1996).  

2) Perokok Aktif 

Menurut Bustan (2000) rokok aktif adalah asap rokok yang berasal dari 

hisapan perokok atau asap utama pada rokok yang dihisap (mainstream). 
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e. Efek Merokok 

Merokok bukanlah penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis 

penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian secara 

langsung, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat 

mengakibatkan kematian.Berbagai jenis penyakit dapat dipicu karena merokok mulai 

dari penyakit di kepala sampai dengan penyakit di kaki.Penyakit yang bisa 

disebabkan oleh merokok adalah seperti sakit kardiovaskuler, penyakit jantung 

koroner dan kanker seperti kanker paru-paru, kanker mulut, kanker esophagus dan 

lain-lain lagi (Sitepoe, 2000). 

Selain itu, rokok juga bisa menjadi penyebab polusi udara dalam 

ruangan.Asap rokok menjadi penyebab paling dominan dalam polusi ruangan 

tertutup. Rokok memberikan polutan berupa gas dan logam-logam berat.Gangguan 

akut dari polusi ruangan dengan rokok adalah bau yang kurang menyenangkan serta 

menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan. Bau polusi rokok akan 

mempengaruhi rasa tidak enak badan. Bagi penderita asma, polusi ruangan akan 

memicu terjadinya asma (Sitepoe, 2000).  

2. Skor APGAR Keluarga 

a. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atao dalam 

keadaan saling ketergantungan (Effendy, 2000). 

b. Menghitung Fungsi fisiologis keluarga (Skor APGAR) 

Fungsi fisiologis keluarga diukur dengan APGAR score. APGAR score adalah 

skor yang digunakan untuk menilai fungsi keluarga ditinjau dari sudut pandang 
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setiap anggota keluarga terhadap hubungannya dengan anggota keluarga yang lain. 

APGAR score meliputi : 

1) Adaptasi (Adaptation) : kemampuan anggota keluarga tersebut beradapatasi 

dengan anggota keluarga yang lain, serta penerimaan, dukungan dan saran 

dari anggota keluarga yang lain. 

2)  Kemitraan (Partnership) : menggambarkan komunikasi, saling membagi, 

saling mengisi antara anggota keluarga dalam segala masalah yang dialami 

oleh keluarga tersebut. 

3) Pertumbuhan (Growth) : menggambarkan dukungan keluarga terhadap hal – 

hal baru yang dilakukan anggota keluarga tersebut. 

4) Kasih Sayang (Affection) : menggambarkan hubungan kasih sayang dan 

interaksi antar anggota keluarga. 

5) Kebersamaan (Resolve) : menggambarkan kepuasan anggota keluarga 

tentang kebersamaan dan waktu yang dihabiskan bersama anggota keluarga 

yang lain. 

3. Persepsi Fatwa Haram Rokok 

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku 

individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada 

kenyataan itu sendiri. 

Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain harapan pengalaman masa lalu, 

dan keadaan psikologis yang mana menciptakan kumpulan perseptual. Selain hal tersebut 

masih ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi, yaitu:  
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a. Sesuatu yang paling berpengaruh terhadap persepsi adalah perhatian, karena 

perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi 

menonjol dalam kesadaran, pada saat stimulus lainya melemah. Dalam stimulus 

mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain intensitas dan pengulangan. Diri 

orang yang membentuk persepsi itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan 

berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi 

oleh karateristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap kepentingan, minat, 

kebutuhan, pengalaman, harapan dan kepribadian. 

b. Stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu. Stimulus yang dimaksud 

mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya 

berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.  

c. Faktor situasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana 

dan lain-lain. 

 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok yang tujuannya untuk 

mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai 

bagian dari tujuan syariah (hukum Islam). Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar 

Ilyas, fatwa haram merupakan ijtihad para ulama. Ini lompatan setelah majelis tarjih 

mengkaji lebih mendalam soal rokok.Pada 2005, menetapkan hukumnya mubah.Begitu 

pula pada 2007. 

Dengan dikeluarkannya fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok 

adalah mubah dinyatakan tidak berlaku.Dijelaskan, rokok ditengarai sebagai produk 

berbahaya dan adiktif serta mengandung 4.000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah 

karsinogenik (pencetus kanker).Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di 
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antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.Dijelaskan 

juga, para perokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius 

seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok.Tidak ada rokok yang “aman”. 

Dalil yang melandasi diambilnya keputusan bahwa merokok hukumnya adalah 

haram sebagaimana VIVAnews kutip dari naskah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 

bernomor 6/SM/MTT/III/2010: 

a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaa’its (kotor/najis) yang 

dilarang dalam Al Quran Surat Al a’raf (ayat) 157. 

b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan 

bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan 

dengan larangan Al Quran Al Baqoroh (ayat) 2 dan An Nisa (ayat) 29. 

c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap 

rokok sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000 zat kimia, 69 di 

antaranya adalah karsinogenik/pencetus kanker (Fact Sheet TCSC-AKMI, Fakta 

Tembakau di Indonesia) sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para 

akademisi kesehatan. Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah 

dalam hadits Nabi SAW bahwa “tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan 

membahayakan orang lain.” 

d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan 

walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh 

karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang 

melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap 

perkara yang memabukkan dan melemahkan. 
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e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar 

yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti 

melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al 

Isra (ayat) 26-27. 

f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqaasid asy-syariiah) 

yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta. 

4. Respon 

Respon adalah Setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau 

balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Menurut Gulo (1996), respon adalah suatu 

reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus 

tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon 

sehingga menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus (Azwar, 1988). 

5. Kawasan tanpa rokok (KTR) 

a. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Indonesia 

Menurut peraturan bersama tersebut Nomor 188/MENKES/PB/I/2011  

Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok atau bisa 

juga Kawasan Tanpa Asap Rokok. (Menkes, 2011).Poin-poin penting dalam 

Peraturan Bersama ini antara lain : 

1) Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau. 
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2) Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus 

untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. 

b. Surat Keputusan (SK) Rektor KTR UMY 

SK No. 164/SK-UMY/XII/2011 merupakan nomor surat keputusan yang 

memuat implementasi program kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sebagai Kawasan tanpa rokok.Poin-poin penting dalam SK ini adalah: 

1) Civitas akademika UMY dilarang merokok di seluruh area kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (baik indoor maupun outdoor). 

2) Program ini merupakan tanggungjawab semua warga kampus, baik pegawai 

edukatif, pegawai administrative, mahasiswa dan pegawai lain termasuk satpam.  

3) Dilarang adanya pendistribusian dan perdagangan rokok di UMY, dan 

pelanggaran terhadap peraturan ini merupakan pelanggaran yang bisa dilanjutkan 

pada proses penilaian kerja baik, akademik maupun non-akademik. 

4) Kawasan yang harus bebas asap rokok adalah ruang kuliah, ruang dekanat, ruang 

dosen, unit kegiatan mahasiswa, laboratorium, perpustakaan, ruang kerja staf 

administrasi, mushola, dan kantin. Lingkungan yang ramai digunakan hendaknya 

bebas dari asap rokok, apalagi ruangan AC. 
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B. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. HIPOTESIS 

Skor APGAR keluarga yang baik dan adanya penerimaan persepsi fatwa haram 

rokok  akan meningkatkan respon satpam UMY dalam menanggapi dan mematuhi SK 

Rektor tentang KTR UMY.

Pengaruh Fungsi 

Keluarga 

Persepsi Fatwa Haram 

Rokok 

Pegawai (satpam) 

Terwujudnya SK REKTOR 

UMY tentang Kawasan Tanpa 

Rokok 

Gambar Kerangka Konsep 

Variable yang di teliti 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian analitik dengan desain 

penelitian cross sectional. 

B. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang 

diteliti (Nurasalam, 2003). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah satpam 

UMY berjumlah 42 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Arikunto, 2006). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah random sampling, karena menyesuaikan jadwal shift jaga satpam umy 

yang kami teliti adalah shift pagi pada hari dimana dilakukan pengambilan data, dan total 

sampel yang diambil adalah 11 responden.  

C. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan selama 3 bulan, pada bulan April sampai Juni 2013
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D. VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable/Y) adalah persepsi fatwa haram tentang 

rokok dan fungsi keluarga yang diukur dengan kuesioner APGAR. 

2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung (dependent variable/X) adalah respon SK Rektor tentang 

KTR UMY, satpam menerima atau menolak dengan adanya SK tersebut. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Skor APGAR Keluarga 

Untuk dapat mengukur sehat atau tidaknya suatu keluarga dikembangkanlah suatu 

metode penilaian sederhana yang dikenal dengan nama APGAR (Adaptation, 

Partnership, Growth, Affection, Resolve) keluarga.  

Skor untuk masing – masing kategori adalah : 

0 = jarang / tidak sama sekali 

1 = kadang – kadang 

2 = sering / selalu 

Terdapat tiga kategori penilaian, yaitu kurang dari 8 dikategorikan kurang, dan 8 – 

10 adalah baik. 

2. Persepsi Fatwa Haram Rokok 

Sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan 

sensoris mereka guna memberikan sebuah pandangan, tentang fatwa terbaru dari PP 

Muhammadiyah tentang merokok yang sebelumnya di tetapkan sebagai suatu 

kemakruhan sekarang menjadi haram hukumnya.  
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Dikatakan menerima jika responden mendapatkan nilai lebih dari 27 dari total 

maksimal 35 dari hasil jawaban kuesioner dikatakan menerima fatwa. Sedangkan 

responden dengan nilai dibawah 27 di kategorikan sebagai menolak fatwa.  

3. Respon 

Respon seseorang atau kelompok terhadap SK Rektor UMY tentang KTR 

mencakup tiga hal, yaitu: pertama, persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak 

seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian 

yang akan diterima dari adanya objek tersebut. Kedua, sikap, berupa ucapan secara lisan 

atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan.Ketiga, tindakan, 

melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang 

terkait dengan objek tersebut. 

Dari lima pertanyaan dari kuesioner, didapatkan bahwa nilai maksimal adalah 10. 

Dikatakan menerima respon SK Rektor jika responden mendapat nilai maksimal atau 10, 

dan jika kurang maka dikategorikan sebagai menolak SK Rektor UMY.  

F. ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 buah angket. Angket pertama yaitu 

angket informed consent untuk persetujuan sebagai responden. Angket kedua berisi 

pertanyaan untuk mengetahui skor fungsi keluarga dengan skor.Angket ketiga berisi 

pertanyaan tentang keputusan fatwa haram tentang rokok.Angket keempat berisi peryantaan 

dari responden untuk menerima atau menolak SK Rektor tentang KTR UMY. 

G. JALANNYA PENELITIAN 

Sebelum memulai penelitian, dilakukan survey terlebih dahulu ke lokasi penelitian. 

Survey dilakukan dengan mendatangi pihak Lingkawas UMY untuk menanyakan jumlah 

satpam di UMY serta jadwal shift per harinya dan pula meminta izin untuk melakukan 
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penelitian. Peneliti mencatat nama satpam beserta jadwal jaga. Kemudian peneliti 

mendatangi setiap satpam pada shift-nya dan meminta satpam untuk mengisi kuesioner. 

H. ANALISIS DATA 

Setelah dilakukan penelitian, data hasil penelitian diolah dengan menggunakan 

program statistik computer dengan uji crosstab dan regresi linier untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden Penelitian 

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakeristik jenis kelamin, tepat tinggal, umur, APGAR 

Skor, persepsi fatwa haram rokok dan respon terhadap SK Rektor responden 

satpam UMY terhadap kebiasan merokok pada bulan Mei 2013. 

No Karakteristik Responden Perokok Bukan 

Perokok 

Total 

1 Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

Total 

 

7 (63,64%) 

0 (0%) 

7 (63,64%) 

 

4 (36,36%) 

0 (0%) 

4 (36,36%) 

 

11 (100%) 

0   (0%) 

11 (100%) 

2 Tempat Tinggal 

Bantul 

Sleman 

Yogyakarta 

Total 

 

3 (27,27%) 

3 (27,27%) 

1 (9,09%) 

7 (63,64%) 

 

3 (27,27%) 

0 (0%) 

1 (9,09%) 

4 (36,36%) 

 

6   (54,54%) 

3   (27,27%) 

2   (18,18 %) 

11 (100%) 

3 Umur 

21-30 

31-40 

41-50 

Total 

 

1 (9,09%) 

4 (36,36%) 

2 (18,18%) 

7 (63,64%) 

 

0 (0%) 

1 (9,09%) 

3 (27,27%) 

4 (36,36%) 

 

1 (9,09%) 

5 (45,45%) 

5 (45,45%) 

11 (100%) 

4 APGAR Skor Keluarga 

Baik 

Kurang 

Total  

 

 

5 (45,45%) 

2 (18,18%) 

7 (63,64%) 

 

 

2 (18,18%) 

2 (18,18%) 

4 (36,36%) 

 

 

7 (63,64%) 

4 (36,36%) 

11 (100%) 

5 Fatwa Haram 

Menerima 

Menolak 

Total 

 

4 (36,36%) 

3 (27,27%) 

7 (63,64%) 

 

2 (18,18%) 

2 (18,18%) 

4 (36,36%) 

 

6 (54,54%) 

5 (45,45%) 

11 (100%) 

6 Respon SK Rektor 

Melaksanakan 

Tidak Melaksanakan 

Total 

 

5 (45,45%) 

2 (18,18%) 

7 (63,64%) 

 

3 (27,27%) 

1 (9,09%) 

4 (36,36%) 

 

8 (72,73%) 

3 (27,27%) 

11 (100%) 
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Dari table 1, dapat diperoleh berbagai karakteristik responden yang di kategorikan 

menjadi perokok dan bukan perokok. Dari bermacam macam kategori yang disajikan, 

tidak terlihat rentang yang begitu besar. Rata-rata hampir seimbang.  

2. Hubungan Karakteristik Responden dengan Respon terhadap SK Rektor tentang 

KTR UMY 

Table 2. Hasil Analisis Bivariat Hubungan Karakteristik Persepsi fatwa haram rokok, 

Skor APGAR Keluarga dan Status Merokok Responden dengan respon 

terhadap SK Rektor tentang KTR UMY pada bulan Mei 2013 

 

Variabel Respon Total RR CI p 

Tidak 

Patuh 

Patuh 

Fatwa 

Haram 

Menerima 1 

9% 

5 

45% 

6 

54% 

3,3 0,204-

54,5 

0,387 

Menolak 2 

19% 

3 

27% 

5 

46% 

APGAR 

 

Baik 1 

9% 

6 

55% 

7 

64% 

6 0,335-

107,240 

0,201 

Kurang 2 

18% 

2 

18% 

4 

36% 

 

Tabel 2 menjelaskan tentang hasil analisis bivariat dengan chi square variabel 

bebas dengan variabel tergantung.  

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa responden yang menolak fatwa haram tentang 

rokok mempunyai  risiko untuk tidak mematuhi peraturan SK Rektor tentang KTR UMY 

adalah 3,3 dibandingkan dengan responden yang menerima farwa haram rokok (RR=3,3; 

CI=0,204-54,5; p=0,387). Disimpulkan bahwa responden yang menolak fatwa haram 

tersebut kemungkinan tidak mematuhi peraturan SK Rektor tentang KTR 3x lebih besar 

dari responden yang menerima fatwa haram rokok. 

Kemudian, responden yang mempunyai APGAR Skor fungsi keluarga kategori 

kurang mempunyai resiko 6 kali lebih besar untuk tidak patuh terhadap peraturan Rektor 
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tentang KTR dari responden yang kategori APGAR Skornya baik (RR=6 ; CI-0,335-

107,240 ; p=0,201). 

Jika dilihat dari status merokok, responden dengan kebiasaan merokok 

mempunyai tingkat kepatuhan terhadap SK Rektor 0,16 (16/100) kali disbanding 

responden yang tidak merokok, atau dengan kata lain responden yang tidak merokok 

lebih patuh (100/16 kali) atau 6 kali dari pada responden yang merokok.  

B. PEMBAHASAN 

1. Hubungan antara persepsi fatwa haram rokok dan respon terhadap SK Rektor tentang 

KTR UMY 

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku 

individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada 

kenyataan itu sendiri. 

Tabel 2 menunjukkan tentang hubungan bivariate antara persepsi haram 

responden terhadap respon yang di berikan terhadap SK Rektor tentang KTR UMY. 

Dalam tabel 2, menunjukkan bahwa responden yang menolak fatwa haram tersebut 

kemungkinan tidak mematuhi peraturan SK Rektor tentang KTR 3x lebih besar dari 

responden yang menerima fatwa haram rokok. Dari data yang sudah dianalisis secara 

bivariat menunjukkan hasil yang kurang bermakna (p>0,05).Hasil yang kurang 

bermakna tersebut juga bisa karena sample atau responden yang terlalu sedikit. Selain itu 

juga dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang belum diperhitungkan atau variabel 

perancu.  

Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain harapan pengalaman masa lalu, 

dan keadaan psikologis yang mana menciptakan kumpulan perseptual.Dari poin di atas, 
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kebiasaan perilaku merokok juga dapat tidak langsung mempengaruhi responden dalam 

merespon SK Rektor tersebut.Dari tabel 2 di atas, responden yang mempunyai kebiasaan 

tidak merokok, 6 kali lebih patuh terhadap respon SK rektor daripada responden yang 

mempunyai kebiasaan merokok. 

2. Hubungan antara skor APGAR keluarga dan respon terhadap SK Rektor tentang KTR 

UMY 

Menurut pendapat Dahlan dan Gundaatmadja (2001), keluarga merupakan aset 

yang sangat penting, yang memungkinkan individu dapat hidup menurut 

fitrahnya.Keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap seluruh anggotanya, sebab 

selalu terjadi interaksi yang paling bermakna, paling berkenan dengan nilai yang sangat 

mendasar dan sangat intim. Keluarga mempunyai peranan penting karena dipandang 

sebagai sumber pertama dalam proses sosialisasi. 

Dilihat dari tabel 2, bisa di lihat bahwa responden yang memiliki fungsi keluarga 

kurang baik yang di ukur oleh APGAR Skor, cenderung 6 kali lipat lebih untuk tidak 

patuh terhadap peraturan, daripada responden yang memiliki fungsi keluarga baik. Maka 

dari itu, fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap individu. Data 

tersebut yang sudah dianalisis secara bivariat menunjukkan hasil yang kurang bermakna 

(p>0,05).
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Skor APGAR keluarga tidak berhubungan dengan perilaku pelaksanaan surat keputusan 

Rektor UMY tentang merokok, dan tidak bermakna secara statistik. 

2. Persepsi fatwa haram merokok tidak berhubungan dengan perilaku pelaksanaan surat 

keputusan Rektor UMY tentang merokok, dan tidak bermakna secara statistik.  

B. SARAN 

1. Pihak kampus harus bertindak lebih tegas dan disertai sanksi yang keras lagi terhadap 

peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kampus UMY. 

2. Seluruh civitas akademika harus memahami tiap butir dari peraturan tersebut sehingga 

dapat terwujud kampus yang sesuai harapan. 

3. Diadakannya sosialisasi yang rutin tentang SK Rektor tersebut agar semua warga UMY 

memahami dan melaksanakan tiap butir dari peraturan ini.  
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LAMPIRAN 

 

Persetujuan menjadi responden 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

No. HP : 

 

 Dengan ini saya menyatakan telah diberi penjelasan tentang jalannya penelitian dan 

bersedia menjadi responden pada penelitian Sdr. Arko Jatmiko Wicaksono yang berjudul 

“Analisis Fungsi Faktor Keluarga dan Persepsi Fatwa Haram Merokok Pegawai terhadap 

Perilaku Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UMY tentang Merokok” secara sukarela. Data 

yang saya berikan benar adanya dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian. 

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

       Yogyakarta,       

        Responden 

 

       (.................................................) 
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LAMPIRAN 

Kuesioner Fatwa MUI 

Petunjuk : isilah dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang sesuai menurut pendapat 

Anda. 

 

*catatan : SS : Sangat Setuju ; S : Setuju ; N : Netral ; TS : Tidak Setuju ; STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

  

NO Pernyataan 
Respon 

SS S N TS STS 

1. MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok      

2. Fatwa MUI sebenarnya bisa dijadikan salah satu acuan 
dan pendorong bagi gerakan anti merokok di depan 
umum 

     

3. MUI menerapkan dua jenis fatwa terhadap rokok yakni 
haram dan makruh 

     

4. Diharamkan merokok bagi anak-anak, remaja, wanita 
hamil, dan merokok di tempat umum 

     

5. Hukumnya Makruh bagi perokok/orang dewasa      

6. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan 
khabaa’its (kotor/najis) yang dilarang dalam Al-Qur’an 

     

7. Perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan 
orang lain 
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LAMPIRAN 

Kuesioner APGAR Keluarga 

Petunjuk : 

Untuk masing-masing pertanyaan, berilah tanda silang (X) pada kolom pilihan sesuai dengan 

perasaan Anda terhadap keluarga Anda. 

 Hampir 

Tidak 

Pernah 

Kadang-

kadang 

Hampir 

Selalu 

Saya puas dengan keluarga saya karena masing-masing 

keluarga sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan 

seharusnya. 

   

Saya puas dengan keluarga saya karena membantu 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya 

hadapi. 

   

Saya puas dengan kebebasan yang diberikan keluarga saya 

untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki. 

   

Saya puas dengan kehangatan / kasih sayang yang 

diberikan keluarga saya. 

   

Saya puas dengan waktu yang disediakan keluarga untuk 

menjalin kebersamaan. 

   

TOTAL    

 

 


