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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Merokok merupakan perilaku  yang tidak baik untuk kesehatan dan sudah 

menjadi budaya diberbagai bangsa di seluruh dunia terutama Indonesia.  

Angka merokok didunia masih tinggi 57% pada penduduk Asia dan 

australia,12 % penduduk amerika dan 14% penduduk eropa, Indonesia 

menempati urutan ke 3 setelah china. 

Merokok menimbulkan banyak kerugian baik sosial, ekonomi, maupun 

kesehatan. Masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat rokok 

antaralain jantung, bronkitis, kanker, emfisema, menganggu fungsi ginjal, 

kandung kemih, uterus dan ovarium  Center For Disease Control and 

Prevention (CDC 2012 ).  

Selain rokok dapat menyebabkan  masalah kesehatan, merokok juga 

merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia sesuai dengan 

laporan dari WHO tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 6 juta orang 

meninggal karena penyakit yang ditimbulkan rokok dengan penyebab utama 

adalah kanker,penyakit jantung.  

Penyakit-penyakit tersebut terjadi karena didalam rokok mengandung zat-

zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat berbahaya tersebut dapat 

berupa gas dan partikel-partikel berbahaya seperti nikotin, tar, hidrogen 

siandia, karbon monoksida, banyaknya kerugian yang 
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ditimbulkan karena rokok maka merokok tidak dianjurkan  (Tirtosastro, S, 

2010). 

Larangan merokok sudah difatwakan oleh  Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah  yang  isinya merokok adalah  haram  karena rokok tidak 

memberikan manfaat dan lebih banyak mudharatnya. sesuai yang dijelaskan 

dalam Al-quran Q:S Albaqarah :195  yang artinya dan  janganlah kalian 

menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kedalam jurang 

kerusakan. Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga 

rokok dapat dikategorikan benda haram yang harus di hindari Sudah sangat 

jelas bahwa merokok adalah haram karena bisa merusak kesehatan dan 

merupakan tindakan bunuh diri. 

Angka merokok didunia masih tinggi 57% pada penduduk Asia dan 

Australia,12 % penduduk Amerika dan 14% penduduk Eropa Indonesia 

menempati urutan ke 3 setelah China. Angka perokok Berdasarkan data dari 

The ASEAN Tobacco Control (2015) di ASEAN mencapai 127.169.300 atau 

29.5% dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi 

yaitu 50.68% dengan kriteria dewasa 36.1% dan remaja 41 % dengam kriteria  

laki-laki usia 13-15 tahun 3.5%. Hasil survey tahun 2008 tentang perilaku 

merokok remaja SMP-SMA (12-18 tahun) di Yogyakarta hampir 50% remaja 

SMA dan 30% remaja SMP pernah mencoba merokok (The Asean Tobacco 

Control, 2015). 



3 
 

 Merokok sering dilakukan oleh orang dewasa namun fenomena 

sekarang  banyak anak remaja yang merokok. Remaja adalah masa 

transisialam rentang kehidupan manusia yang menghubungkan masa anak-

anak dan dewasa. Periode ini dianggap penting dalam kehidupan seseorang 

khususnya dalam pembentukan kepribadian, Pada periode ini terjadi 

perubahan besar dan esensial mengenai fisik,emosi dan psikologi, rentang 

usia remaja berada dalam 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun untuk 

laki-laki. Masa remaja merupakan periode pemantapan identitas (Panuju, 

2005). 

Ciri-ciri perilaku yang menonjol pada usia remaja terutama terlihat 

pada perilaku sosial. Pada masa ini teman sebaya mempunyai arti yang sangat 

penting, mereka ikut dalam kelompok yang nilai-nilainya sangat 

mempengaruhi perilaku seorang remaja. Perilaku seorang remaja dalam 

pemantapan identitas tidak selamanya mulus akan tetapi memerlukan waktu 

yang panjang bergantung pada lingkungan sekitarnya. Jika lingkunganya baik 

maka remaja tersebut akan menjadi baik dan jika tidak maka remaja akan 

menjadi individu yang tidak baik juga. Supaya seorang remaja tidak 

melakukakan kegiatan yang tidak baik seperti merokok  maka diperlukannya 

pengetahuan yang baik karena dengan pengetahuan seorang remaja mampu 

untuk mengetahui mana yang baik dan tidak baik dan mampu mengetahui 

dampak yang bisa dtimbulkannya. (Sarwono, 2013). 
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Perilaku merokok remaja dipengaruhi banyak faktor diantaranya 

adalah lingkungan sekitar,orang tua dan teman sebaya (38,4%), kepuasan 

psikologis yaitu rasa ketagihan setelah mengkonsumsi rokok  (40,9%), 

keluarga perokok sangat mendukung perilaku anggota keluarga untuk 

merokok di bandingkan keluarga yang tidak merokok  dan kurangnya 

pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

pembentukan perilaku, kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok dan 

dampak yang dapat ditimbulkan oleh rokok maka akan menyebabkan seorang 

remaja untuk merokok (Notoatmodjo, 2007). 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di SMP 2 

Sanden pada Jumat,8 Desember 2015. Dari 10 siswa 5 memiliki pengetahuan 

baik 1 dengan pengetahuan cukup dan 4 dengan pengetahuan kurang. Dari 5 

yang memiliki pengetahuan baik terdapat 2 siswa yang merokok,dan dari 4 

yang pengetahuannya kurang keempat siswa tersebut merokok. Berdasarkan 

latar belakang tersebut peniliti tertarik untuk mengambil judul Gambaran 

Tingkat pengetahuan remaja tentang Bahaya rokok. 

B. Rumusan masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran 

tingkat pengetahuan anak remaja kelas VIII  SMP 2 sanden tentang bahaya 

rokok? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum  
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mengetahui gambaran tingkat pengetahuan siswa tentang bahaya rokok. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang bahaya rokok  

b. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa berdasarkan data usia 

c. Mengetahui Tingkat Pengetahuan berdasarkan jenis kelamin 

d. Mengetahui tingkat pengetahuan berdasarkan sumber informasi  

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi institusi pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pengurus sekolah dalam 

menyusun kurikulum pembelajaran siswa tentang bahaya rokok agar 

tercipta generasi yang sehat tanpa rokok. 

2. Bagi perawat  

Sebagai pertimbangan perawat untuk melakukan promosi kesehatan 

tentang bahaya rokok kepada anak SMP agar pengetahuan siswa menjadi 

lebih baik. 

3. Bagi responden 

Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan siswa untuk mencari 

informasi tentang bahaya rokok agar terhindar dari dampak negatif yang 

berasal dari rokok. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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E. Keaslian penelitian  

1. Dwicahyani(2011)” tngkat pengetahuan tentang bahaya rokok pada remaja 

di desa Pule,Jatisrono Wonogiri,penelitian inin menggunakan metode 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkst pengetahuan 

remaja tentang bahaya rokok dengan pengetahuan baik yaitu,sebanyak 25 

orang (50% )tingkat pengetahuan cukup sebanyak 24 orang (48%) dan 

tingkat pengetahuan kurang sebanyak 1 (2.0%) secara umum penelitian ini 

dalam kategori baik. 

2. Wiwik Widiawati(2012)”tingkat pengetahuan siswa SMP kelas VIII 

tentang bahaya rokok bagi kesehatan di SMP  NEGERI 7 

Wonogiri,penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian pengetahuan baik 15 orang (19.7%),pengrtahuan cukup 48 orang 

(63.2%),pengetahuan kurang 13 orang (17.1%). 

3. Yudiono (2010) “ Gambaran Tingkat pengetahuan Remaja Tentang Bahaya 

Rokok Di SMPN2 Kutawinangun, Kebumen, Jawatengah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non experimental atau disebut juga 

deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 

saebanyak 218 orang. Masing-masing kelasa diambil 109 orang. Perbedaan 

penelitian ini adalah cara mengambil data dalam peneltian ini 

menggunakan accidental sampling sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneli menggunakan Random Sampling. 


