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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan teori 

      1.   Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 

120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau 

yang telah dicacah. Rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat 

dihirup lewat mulut. Ada dua jenis rokok, yaitu berfilter dan tidak berfilter. 

Filter pada rokok terbuat dari busa serabut sintetis yang berfungsi menyaring 

nikotin (Imarina dalam Latif, 2015). Menurut Kemenkes RI (2011) rokok 

adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap 

dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainya 

yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan 

spesies lainya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, 

dengan atau tanpa bahan tambahan.  

Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya 

baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Alasan utama merokok 

adalah cara untuk bisa diterima secara sosial, melihat orang tuanya merokok, 

menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan untuk menghilangkan stress 

(Aditama dalam Febriani, 2014). Menurut Kemenkes RI (2012) merokok 

adalah kegiatan membakar rokok atau menghisap asap rokok dan merupakan 

salah satu penyebab gangguan kesehatan dan penyebab kematian.  
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Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok yang berbahaya 

bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif adalah 

orang yang mengonsumsi rokok secara rutin, walaupun itu hanya satu batang 

dalam sehari atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun 

atau hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok cuma sekedar 

menghembuskan asap walau tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. 

(Kemenkes RI, 2012).  Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi 

menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan 

tertutup dengan orang yang sedang merokok (Kemenkes RI, 2011). 

Siteope dalam Putra (2013) menyebutkan bahwa rokok (termasuk asap 

rokok) mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan. Racun dalam 

rokok yaitu :  

a. Tar 

Tar merupakan senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang 

bersifat karsinogenik, zat ini bersifat lengket dan bisa menempel di paru-

paru sehingga setelah terakumulasi dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan terbentuknya kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke 

dalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok, setelah dingin akan 

menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan 

gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 

3-40 mg per batang rokok, sementara kadar dalam rokok berkisar 24-45mg. 

(Sitepoe dalam Pramesti, 2014) 
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b. Gas karbon monoksida (CO)  

Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari 

unsur zat arang atau karbon. Gas CO mempunyai kemampuan mengikat 

hemoglobin (Hb) lebih kuat dibanding Oksigen. Gas CO yang dihasilkan 

sebatang rokok dapat mencapai 3-6% dan minimal sejumlah 400 ppm 

(parts per milion) terhisap oleh perokok, kadar ini sudah mampu 

meningkatkan karboksi haemoglobin dalam darah sejumlah 2-16% 

(Sitepoe dalam Astuti, 2014). 

c. Nikotin 

Nikotin bersifat racun dan mampu mempengaruhi kinerja otak atau 

susunan saraf pusat. Nikotin mampu memberikan sensasi nikmat sekaligus 

mengaktivasi sistem dopaminergik yang akan merangsang keluarnya 

dopamine, sehingga perokok merasa tenang, daya pikir meningkat, dan 

menekan rasa lapar. Nikotin juga mampu mengaktivasi sistem adrenegik 

yang akan melepaskan serotonin yang berfungsi menimbulkan rasa senang, 

sehingga perokok cenderung mengulangi aktivitas merokoknya namun 

tubuh membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai 

tingkat kepuasan yang di inginkan (Wayne dalam Putra, 2013). 

Rokok memberi akibat buruk pada tubuh kita, mulai dari kepala 

sampai kaki. Penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah: 
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a. Kanker  

Kebiasaan merokok dihubungkan dengan berbagai macam kanker, 

mulai dari kanker mulut, kanker paru, sampai kanker rahim. Perokok  

beresiko lima kali lebih tinggi terkena kanker mulut dan dua kali lebih 

tinggi terkena kanker kandung kemih dibandingkan dengan bukan perokok, 

begitu juga dengan kanker bibir, kanker lidah, dan kanker kerongkogan. 

Kanker timbul akibat diserapnya bahan karsinogenik ke dalam tubuh 

(Imarina, 2008). 

b. Penyakit jantung 

Penyakit jantung berhubungan dengan penyempitan atau 

tersumbatnya pembuluh darah koroner. Bahan di dalam asap rokok yang 

berkaitan dengan penyakit jantung adalah CO. Gas CO mempunyai 

kemampuan mengikat Hb lebih kuat dibanding Oksigen, sehingga setiap 

ada asap rokok yang terhirup kadar Oksigen darah berkurang. Darah lebih 

banyak mengangkut CO daripada Oksigen mengakibatkan sel tubuh 

menderita karena kekurangan Oksigen, sel tubuh akan merespon dengan 

meningkatkan laju darah dengan cara vasokontriksi pembuluh darah. 

Proses vasokontriksi yang berlangsung lama dan terus menerus akan 

mengakibatkan penyempitan (aterosklerosis) (Kusmana dalam Putra, 2013) 

c. Penyakit lain 

Selain penyakit diatas, kebiasaan merokok dihubungkan dengan 

penyakit-penyakit lain, contohnya di daerah lambung yaitu penyakit maag 
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dan tukak lambung. Tukak lambung lebih sering dijumpai pada orang yang 

merokok, dan lebih sulit sembuh selama mereka masih tetap merokok. Efek 

dari merokok yang lain adalah rambut jadi mudah rontok, 40% lebih 

beresiko terkena gangguan mata, penuaan dini pada kulit, lebih mudah 

terkena gangguan pendengaran, permasalahan gigi, permasalahan 

pernafasan dan kuku menjadi berwarna kuning kecoklatan (Kemenkes RI, 

2011).  

Rokok juga dapat mempengaruhi prestasi akademik, hal ini 

disebabkan karena rokok mempengaruhi kesehatan fungsi otak dan psikis. 

Kandungan rokok yang berkaitan dengan fungsi otak adalah nikotin, 

nikotin memiliki efek toksisitas pada fungsi kognitif yang memunculkan 

gejala kesulitan konsentrasi (Tulenan, dkk., 2015). 

2.  Kawasan tanpa rokok (KTR) 

a. Pengertian KTR 

Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, 

menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, 

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, 

tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan 

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2013). 
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b. Tujuan dari KTR 

Tujuan dari diadakan KTR adalah untuk menurunkan angka 

kesakitan dan angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat 

untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, 

mewujudan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, 

menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula serta 

mewujudkan generasi muda yang sehat (Kemenkes RI, 2011). 

c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kawasan 

Dilarang Merokok  

Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 

2009 menetapkan kawasan dilarang merokok adalah ruang atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana 

kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar 

mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Tempat 

atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat melakukan kegiatan. Sedangkan tempat proses belajar 

mengajar adalah tempat baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan 

yang digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Peraturan 

gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengartikan rokok sebagai hasil 

olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainya yang 

dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies 



16 
 

lainya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif 

dengan atau tanpa bahan tambahan. 

d. Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tentang Kawasan Bersih dan Bebas 

Rokok (KBBR) 

Keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 

64/SK-UMY/XII/2011 tentang implementasi program kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta bersih dan bebas asap rokok (KBBR) 

menetapkan larangan merokok di seluruh area kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) baik indoor maupun outdoor bagi 

semua pegawai edukatif, pegawai administratif, mahasiswa dan semua 

stakeholder UMY yang lainya. Program KBBR merupakan tanggung jawab 

semua civitas akademika baik pegawai edukatif, pegawai administratif, 

mahasiswa dan semua stakeholder UMY yang lainya. Pelanggaran 

terhadap implementasi program KBBR baik dalam bentuk pendistribusian, 

perdagangan, dan konsumsi rokok di UMY merupakan pelanggaran yang 

bisa dilanjutkan pada proses penilaian kinerja baik akademik maupun non 

akademik. 

3.  Sikap 

a. Definisi sikap 

Sikap merupakan ekspresi yang mencerminkan perasaan (inner 

feeling), apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka 

dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek (Schifman & Kanuk 
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dalam Siswanta, dkk., 2014). Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut 

(Berkowitz dalam Azwar, 2012). Sikap merupakan suatu rekasi atau respon 

yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus/ objek, 

manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat di 

tafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup, sikap secara nyata 

menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu 

yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2007). Sikap pada diri 

manusia memberikan corak pada tingkah laku dan perbuatan, dengan 

mengetahui sikap seseorang kita dapat memprediksi reaksi atau tindakan 

yang akan diambil oleh seseorang (Wahareni, 2006). 

Keseluruhan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sikap merupakan respon tertutup yang masih belum dapat dilihat secara 

langsung. Sikap mencerminkan perasaan senang atau tidak senang, suka 

dan tidak suka, setuju dan tidak setuju, mendukung dan tidak mendukung, 

maupun memihak dan tidak memihak. Menurut Baron & Byrne ; Brannon, 

dkk ; DeFlerur & Westie dalam Azwar (2012) sikap dan perilaku 

memperlihatkan adanya indikasi yang kuat, sehingga dengan mengetahui 

sikap seseorang kita dapat memprediksi reaksi atau tindakan yang akan 

diambil oleh seseorang. 
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b. Konsistensi Sikap-perilaku 

Menurut Azwar (2012) konsistensi sikap-perilaku terbagi menjadi 

tiga postulat, yaitu postulat konsistensi, postulat variasi independen dan 

postulat konsistensi tergantung. 

1) Postulat konsistensi 

Postulat konsistensi mengatakan bahwa sikap verbal 

merupakan petunjuk yang kuat untuk memprediksikan apa yang 

akan dilakukan seseorang bila bertemu dengan stimulus sikap. 

Bukti yang mendukung postulat ini dapat terlihat pada pola perilaku 

individu yang memiliki sikap ekstrim cenderung untuk berperilaku 

ekstrim. 

2) Postulat variasi independen 

Postulat variasi independen mengatakan bahwa sikap dan 

perilaku merupakan dua dimensi dalam diri individu yang berdiri 

sendiri, terpisah, dan berbeda. La Pierre (1934) melakukan 

penelitian dengan cara mengirim surat kepada pemilik hotel dan 

restoran di Amerika Serikat, menanyakan apakah mereka mau 

menerima tamu orang Cina atau tidak. Hasilnya 91% mengatakan 

“tidak”, sisanya mengatakan “belum tentu”. Setelah menerima 

balasan surat, La Pierre kemudian mendatangi 250 restoran dan 

hotel tersebut dan hanya mendapatkan penolakan sekali. Hal ini 

menunjukan adanya inkonsistensi antara sikap dan perilaku. 
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3) Postulat konsistensi tergantung 

Postulat konsistensi tergantung menyatakan bahwa sikap 

dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional 

tertentu. Individu yang mengalami ancaman fisik maupun mental 

mengalami hambatan maupun gangguan dalam menyatakan sikap 

yang sesungguhnya, sehingga apa yang diekspresikan melalui lisan 

atau perbuatan sangat mungkin tidak sejalan dengan sikap hati 

nuraninya. Beda halnya dengan individu yang berada dalam situasi 

bebas dari berbagai bentuk tekanan dan hambatan, mereka dapat 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. 

Dengan adanya tiga postulat di atas, penyimpulan mengenai 

sikap individu tidaklah mudah dan bahkan dapat menyesatkan. 

Penyimpulan mengenai sikap harus didasarkan pada respon 

terhadap objek sikap dalam berbagai bentuk. Rosenberg & Hovland 

dalam Azwar (2012) melakukan analisis terhadap berbagai respon 

yang dapat dijadikan dasar penyimpulan sikap dari perilaku, yang 

hasilnya disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Respon yang digunakan untuk penyimpulan sikap  

Tipe  

respons 

Kategori respons 

Kognitif Afektif Konatif 

Verbal Pernyataan 

keyakinan 

Pernyataan 

perasaan 

terhadap objek 

sikap 

Pernyataan 

intensi perilaku 

Non - verbal Reaksi 

perseptual 

terhadap objek 

sikap 

Reaksi fisiologis 

terhadap objek 

sikap 

Perilaku-tampak 

sehubungan 

dengan objek 

sikap 

 

Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan 

konatif. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu terhadap sikap. Komponen afektif berkaitan 

dengan emosional seseorang terhadap suatu objek. Komponen konatif 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku (Mar’at, 1984). 

Rosenberg & Hovland dalam Azwar (2012) memberikan 

contoh respon yang dapat digunakan untuk penyimpulan-penyimpulan 

sikap : 

1) Dalam penyimpulan respon kognitif verbal, kita dapat mengetahui 

seseorang memiliki sikap positif terhadap Negara Palestina ketika 

ia mengatakan ia percaya akan hak orang Palestina telah dirampas 

oleh kaum Yahudi secara tidak sah. Disini sikap mahasiswa 

terhadap KBBR dapat terlihat ketika ia mengatakan (menyatakan) 

bahwa ia percaya bahwa manusia berhak bernafas bebas tanpa 

adanya polusi udara yang disebabkan oleh asap rokok (sikap 
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positif). Respons kognitif non verbal dapat diketahui dengan 

memperhatikan reaksinya terhadap berita-berita atau artikel 

mengenai KBBR.  

2) Respon afektif verbal dapat disimpulkan saat seseorang 

memberikan komentar negatif terhadap perlakuan Yahudi terhadap 

penduduk Palestina di Jalur Gaza (misalnya betapa sebalnya ia 

terhadap perbuatan serdadu Israel). Disini ketika seseorang 

memberikan komentar negatif terhadap perokok di kawasan bebas 

asap rokok, misalnya betapa kesalnya ia terhadap mahasiswa yang 

melanggar aturan kampus dapat diartikan bahwa sikapnya terhadap 

KBBR adalah positif. Respons afektif non-verbal berupa reaksi 

fisik seperti ekspresi muka yang mencibir, tersenyum, gerakan 

tangan, dan lain sebagainya.  

3) Respons konatif verbal terungkap lewat pernyataan keinginan 

melakukan, misalnya adanya keinginan untuk dapat ikut serta 

dalam kampanye KBBR. Respons konatif non-verbal dapat berupa 

ajakan pada orang lain untuk menyumbangkan ide-ide. 

c. Ciri-ciri sikap 

Sikap tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk dan dipelajari 

selama perkembangan individu sehingga sikap dapat berubah-ubah. 

Sikap terbentuk karena hubungan tertentu dengan suatu objek. Sikap 

dapat tertuju pada satu objek maupun kelompok. Apabila sikap sudah 
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menjadi nilai dalam kehidupan individu maka akan bertahan lama, 

berbeda dengan sikap yang belum menjadi nilai dalam diri seseorang 

maka relatif dapat berubah. Sikap mengandung perasaan atau motivasi, 

sehingga sikap individu terhadap objek akan diikuti oleh perasaan 

tertentu baik positif maupun negatif. Sikap mengandung motivasi atau 

daya dorong untuk berperilaku (Purwanto, 1998 ; Gerungan, 2009). 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan 

KBBR 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jamal tahun 2012 

menunjukan ketidak patuhan mahasiswa terhadap KBBR disebabkan 

oleh berbagai macam hal yaitu : riwayat merokok mahasiswa meliputi 

umur berapa dia mulai merokok dan seberapa banyak dia menghisap 

rokok dalam sehari. Hasil penelitian menunjukan perokok yang sudah 

mulai merokok pada usia kurang dari 10 tahun 66,7% tidak patuh 

terhadap kebijakan KBBR, kemudian responden yang merokok 

sebanyak 11-30 batang rokok perhari akan tidak patuh sebanyak 82,8%. 

Kemudian faktor lain yang diungkapkan membuat seseorang tidak patuh 

terhadap kebijakan KBBR adalah lambang kejantanan sebanyak 86,7% 

dan faktor yang terakhir adalah dikarenakan lemahnya penegakan 

hukum larangan merokok. Salawati, dkk. (2010) mendapatkan hasil 

bahwa seseorang yang mencoba berhenti merokok akan mengalami 

kegagalan apabila melihat temanya merokok. Sejauh ini belum ada 
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peneliti yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

mahasiswa terhadap kebijakan KBBR. 

Azwar (2012) mengungkapkan ada enam faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap secara umum, diantaranya 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa, 

lembaga agama serta faktor emosional. 

1) Pengalaman pribadi 

Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk 

dan mempengaruhi respon terhadap stimulus. Untuk dapat menjadi 

dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan 

kesan yang kuat dan melibatkan faktor emosional.  

2) Pengaruh orang lain 

Orang lain di sekitar kita merupakan salah-satu komponen 

sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Persetujuan dan 

kesesuaian sikap sendiri dengan sikap kelompoknya sangat penting 

untuk menjaga status afiliasi dengan teman-teman, untuk menjaga 

agar ia tidak dianggap asing dan lalu dikucilkan oleh kelompok. 

3) Kebudayaan 

Kebudayaan dimana kita hidup mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap pembentukan sikap. Dalam kehidupan dimasyarakat, 

sikap masyarakat diwarnai dengan kebudayaan yang ada di 

daerahnya. Apabila kita hidup dalam budaya yang mengutamakan 
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kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin akan mempunyai 

sikap negatif terhadap kehidupan individualisme. 

4) Media massa 

Pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh interaksi 

individual secara langsung, namun peranan media massa dalam 

proses pembentukan dan perubahan sikap tetap ada. Informasi 

dalam iklan selalu berisi segi positif mengenai produk yang di 

iklankan sehingga dapat menimbulkan perngaruh sikap yang positif 

pula. 

5) Lembaga agama 

Pemahaman akan baik dan buruk, sesuatu yang boleh dan 

yang tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan dari pusat 

keagamaan serta ajaran-ajaranya. Apabila terdapat suatu hal yang 

kontroversial pada umumnya dia akan bersikap sesuai dengan apa 

yang sudah diajarkan, misalnya hal itu melanggar norma agama 

pastinya tidak akan ada keraguan untuk bersikap antipati dan 

menolak. 

6) Faktor emosional 

Emosional seseorang menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya sikap selain situasi lingkungan dan 

pengalaman pribadi seseorang, namun biasanya hanya bersifat 

sementara dan segera berlalu setelah frustasi hilang akan tetapi 
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dapat pula lebih persisten dan bertahan lama. Suatu contoh sikap 

yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka. Wrightsman 

& Deaux tahun 1981 dalam Azwar (2012) mendefinisikan 

prasangka sebagai sikap yang tidak toleran, tidak adil, atau tidak 

favorabel terhadap sekelompok orang. 

e. Tingkatan sikap  

Menurut Notoatmodjo (2007) tingkatan sikap ada empat yaitu 

menerima (receiving), merespon (responding), menghargai (valuing) dan 

bertanggung jawab (responsible). Tingkatan pertama adalah menerima, 

disini individu hanya sekedar menerima dan mempertahankan stimulus 

yang dimunculkan oleh objek. Tingkatan kedua adalah merespon, pada 

tingkatan ini individu memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan seadanya, 

terlepas dari hasilnya benar atau salah. Yang ketiga adalah menghargai, 

individu pada tingkat ini mampu mengajak orang lain untuk 

mengerjakan atau mendiskusikan objek. Tingkatan terakhir adalah 

bertanggung jawab, disini individu mampu bertanggung jawab atas 

segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko yang akan 

muncul. 

f. Dimensi sikap  

Menurut Sax (1980) sikap menunjukan beberapa karakteristik 

yaitu arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas. 
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a. Arah 

Sikap terpilah pada dua arah kesetujuan yaitu apakah setuju 

atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau 

tidak memihak. Orang yang setuju, mendukung atau memihak 

berarti memiliki sikap yang arahnya positif dan apabila tidak setuju, 

tidak mendukung atau tidak memihak berarti memiliki sikap yang 

negatif. 

b. Intensitas 

Kedalaman atau kekuatan sikap setiap orang mempunyai 

perbedaan walaupun arahnya mungkin sama. Dua orang yang 

memiliki sikap negatif belum tentu memiliki sikap negatif yang 

sama intensitasnya, sebagai contohnya orang pertama mungkin 

tidak setuju tapi orang kedua dapat saja sangat tidak setuju. 

c. Keluasan 

Kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap objek dapat 

mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik, namun juga 

dapat mencakup banyak sekali aspek. Seseorang yang positif 

terhadap program keluarga berencana bisa saja setuju pada semua 

kegiatan yang dilakukan, namun bisa saja hanya setuju pada 

sebagian kegiatan. 
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d. Konsistensi 

Kesesuaian antara pernyataan sikap dengan responya 

terhadap objek sikap. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh 

kesesuaian sikap antar waktu. Sikap yang sangat cepat berubah 

dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten. 

e. Spontanitas 

Sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya 

secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi 

apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus di desak. 

4. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu ataupun 

belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada perguruan tinggi 

negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setara (Siswoyo,2007 ; Hartiaji, 

2012). Suhoyo, dkk dalam Wardani (2010) mendefinisikan mahasiswa adalah 

sekelompok pemuda yang belajar di perguruan tinggi dengan umur antara 18-

30 tahun.  

Mahasiswa tergolong dalam masa remaja akhir. Pada fase ini penuh 

masalah tentang penyesuaian diri dimana mulai timbul dorongan untuk 

mencapai kebebasan pribadi dalam memantapkan status dirinya. Mereka juga 

telah mencapai kebebasan emosional dari otang tua dan orang dewasa lainya, 

akan tetapi pada satu sisi mereka tidak tahu apa-apa dan belum mempunyai 

banyak pengalaman (Musdalifah, 2007). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamal tahun 2012 

memperlihatkan bahwa semakin tua umur mahasiswa semakin cenderung 

memiliki sikap dan perilaku tidak patuh. Beban pikiran atau tingkat stres pada 

mahasiswa angkatan tua lebih tinggi dibanding mahasiswa yang lebih muda 

dikarenakan mahasiswa tua memiliki tekanan untuk menyelesaikan studi yang 

membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, hal ini menyebabkan intensitas 

merokok semakin meningkat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan 

kurangnya sanksi bagi pelanggar telah diketahui dengan baik oleh mahasiswa 

angkatan tua. 

B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

        

Gambar 1. Kerangka konsep 

 

 

Faktor Predisposisi sikap 

- Pengalaman pribadi 

- Pengaruh orang lain 

- Kebudayaan 

- Media masa 

- Lembaga agama 

- Faktor emosional 

(Azwar, 2012) 

Sikap Mahasiswa 

terhadap kebijakan 

kampus bersih dan 

bebas asap rokok 

Sikap  Negatif 

  Sikap Positif 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Pernyataan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sikap 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap kebijakan kampus 

bebas asap rokok?” 

 


