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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa remaja perempuan yang melakukan perilaku 

menyimpang di Kecamatan Bojong yaitu perilaku merokok pada remaja yang masih duduk di 

bangku sekolah menengah pertama (SMP), Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini 

adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab perilaku merokok remaja perempuan di Kompleks X 

Kecamatan Bojong, Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor paling dominan yang menyebabkan perilaku merokok pada remaja perempuan. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah 

remaja perempuan yang merokok sebanyak 3 orang dan responden pendukung meliputi 3 Orang 

Tua Responden, 3 Teman Dekat Responden, dan 1 Pedagang Warung, Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa perilaku merokok remaja perempuan dipengaruhi orang-orang 

disekitarnya yang merokok seperti pergaulan teman sebaya dan faktor kepribadian. 

Kata kunci: Perilaku Merokok, Remaja Perempuan 

ABSTRACT 

This research is motivated by the existence of several female adolescents who commit deviant 

behavior in Bojong District, namely smoking behavior in adolescents who are still in junior high 

school (SMP). in Kompleks X Bojong Subdistrict, the objective to be achieved in this study is to 

determine the most dominant factor that causes smoking behavior in adolescent girls. This type of 

research is qualitative with the case study method. Respondents in this study were 3 teenage girls 

who smoked and supporting respondents included 3 Respondents' Parents, 3 Close Friends of 

Respondents, and 1 Stalls Trader. The data collected in this study were descriptive obtained 

through interviews and observations. The results showed that the smoking behavior of adolescent 

girls was influenced by the people around them who smoked, such as peer interaction and 

personality factors. 

Keywords: smoking behavior, teenage girls 

 

Pendahuluan 

Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan di segala 

bidang, menyakut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap mental dan kepribadian. 

Remaja cenderung mudah terpengaruh, karena dalam dirinya terdapat banyak perubahan 

dan tidak stabilnya emosi yang menimbulkan perilaku yang kurang baik. Salah satu perilaku 

yang kurang baik adalah merokok. Perilaku merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, 

bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan orang dewasa yang telah mempunyai penghasilan. 

Perilaku merokok pertama-tama dimulai pada masa remaja dan percobaan itu maju 

berkembang menjadi penggunaan secara tetap. Karena remaja belum mempunyai 
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penghasilan sendiri, perilaku merokok pada remaja dapat menjadi pemicu masalah 

keuangan dan kesehatan remaja. (Desy Lestari, 2012) mengemukkan Sekitar 20% dari satu 

milyar perokok di dunia adalah wanita, 7% remaja perempuan dan 12% remaja laki-laki 

perokok di 151 negara di dunia aktif merokok. Selain itu (Gloria,2020) juga menjelaskan 

bahwa Data survei perilaku merokok di kalangan remaja oleh kementrian kesehatan tahun 

lalu ada 19,2 persen pelajar merokok, 35,6 persen yang laki-laki dan 3,5 persen pelajar 

perempuan.  

Masa remaja (12-21) merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak 

menuju masa kehidupan orang dewasa (Desmita, 2014). Menurut (Sunarto, 2018: 45) 

remaja mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan, tugas-tugas 

tersebut diantaranya, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang 

berlainan jenis, mencapai kemandirian emosional serta mengembangkan perilaku tanggung 

jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Dilihat dari perkembangan 

kehidupan secara menyeluruh, pertumbuhan dan perkembangan dimasa remaja relatif 

berjalan secara singkat, namun akan menjadi penghambat apabila salah satu tugas 

perkembangan tidak dapat terpenuhi dengan benar. Oleh karena itu ada banyak remaja 

yang bertingkah kurang selaras dengan norma sosial seperti, setelah pulang sekolah pergi 

main dan pulang sudah larut malam akibatnya orang tua tidak mengetahui keseharian dan 

apa yang dilakukan oleh anak (remaja), salah satunya yaitu perilaku merokok. Umumnya 

merokok hanya dilakukan oleh seorang laki-laki saja, namun saat ini banyak perempuan 

yang memiliki aktifitas seperti halnya laki-laki yaitu merokok setiap harinya. Pada beberapa 

kelompok masyarakat, perempuan merokok bahkan kerap dianggap sebagai bukan wanita 

baik-baik. (Shifaman dalam Astuti, 2012: 78) mengemukakan pada dasarnya merokok 

adalah menghirup dan memasukan nikotin yaitu zat adiktif yang terkandung dalam rokok ke 

dalam tubuh. Sedangkan (Setiyanto, 2013: 2) mengungkapkan bahwa merokok merupakan 

suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat 

memberikan kenikmatan bagi perokok, namun di lain pihak dapat juga menimbulkan 

dampak buruk bagi diri sendiri dan orang – orang disekitarnya. (Sunaryo dalam Fikriyah, 

2015: 100) mengemukakan bahwa perilaku merokok merupakan perilaku berbahaya untuk 

kesehatan, tetapi masih banyak orang yang melakukannya, bahkan merokok diusia remaja. 

Secara umum perempuan memiliki resiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan 

laki-laki terkait dengan perilaku merokok. Namun perempuan yang memilih untuk merokok 

tentunya memiliki alasan tersendiri, ada banyak hal yang dapat digali dari seorang 

perempuan yang merokok. Selain itu (Davison dalam Astuti, 2012: 79) juga menjelaskan 

perilaku merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat khususnya bagi seorarng 

perempuan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit bahkan kematian, perilaku 

merokok dapat berkembang menjadi pemakaian secara regular karena di dalam rokok 

terkandung nikotin yang bersifat adiktif. 

Hidup di Indonesia sebagai perempuan dan perilaku merokok berbeda halnya 

dengan laki-laki dengan perilaku merokok. Perempuan yang merokok di depan umum akan 

dipandang sebelah mata, sementara laki-laki yang merokok di tempat umum merupakan hal 

yang wajar (walaupun saat ini diarahkan merokok hanya di tempat khusus). Pada remaja 

perempuan dengan perilaku merokok belum tentu menyadari resiko yang dihadapi sebagai 

akibat bila mereka berperilaku merokok. Selain resiko kesehatan ada pula resiko dipandang 

buruk oleh orang-orang disekitar (Martini, 2014: 121). 
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Berdasarkan fakta di lapangan dari hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan peneliti di Kecamatan Bojong bahwa perilaku remaja perempuan merokok juga 

terjadi di Kecamatan Bojong. Terlihat ada beberapa remaja perempuan merokok di 

pinggiran jalan bahkan di warung warga yang menyediakan rokok dan jajanan, mereka 

merokok bersama dengan teman lawan jenisnya, kebanyakan dari mereka adalah remaja 

yang masih bersekolah di tingkat SMP. Remaja perempuan merokok disebabkan oleh faktor 

eksternal dan internal seperti rasa ingin tahu yang besar, keinginan untuk mendapatkan 

image dewasa dan menganggap rokok memberikan ketenangan juga karena pengaruh dari 

lingkungan teman sebaya. 

 Dalam hal ini, fokus peneliti bermaksud untuk menggali apa yang menjadi 

penyebab remaja perempuan merokok. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab remaja perempuan merokok. 

Metodologi penelitian 

penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus, (Yusuf, 2013:329) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, 

gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenoma, fokus dan multimetode, bersifat 

alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara naratif. 

 Penelitian ini dilakukan pada remaja perempuan di komplek Kecamatan Bojong, 

kabupaten Tegal.Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive Sampling yaitu penentuan subjek dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu. dalam 

penelitian ini terdapat 3 subjek dengan latar belakang sebagai remaja perempuan perokok 

aktif dan 8 subjek pendukung yaitu 3 teman dekat subjek, 3 orang tua subjek dan 1 

pedagang warung di komplek Kecamatan Bojong. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk deskrptif yang didapatkan 

melalui hasil observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. 

Hasil dan pembahasan 

Hasil penelitian  

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari 3 subjek dan 8 

subjek pendukung, dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Subjek Kesatu (A)  

Subjek kesatu yaitu remaja perempuan yang merokok, hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti bahwa awal mula A merokok ketika A sedang berkumpul dengan 

teman-teman lawan jenisnya di sekolah, lalu akhirnya teman A meminta untuk A ikut 

merokok dan mencoba merokok agar saat berkumpul sama-sama merokok, pada akhirnya A 

pun ikut merokok, A merokok hanya ketika di luar rumah karena A tidak berani merokok di 

rumah karena takut mendapat teguran dari keluarganya karena tidak ada keluarga 

perempuannya yang merokok. Pada akhirnya A mulai mengakui jika sudah merasa 

ketagihan dengan rokok, apabila A tidak merokok maka A akan merasakan ada sesuatu yang 

kurang dalam dirinya, A merasakan dirinya seperti seorang laki-laki yang merokok tanpa 

rasa malu, baginya merokok tidak hanya untuk laki-laki tapi bagi seorang perempuan juga. A 
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mendapatkan rokok ketika sedang berkumpul dengan teman-teman lawan jenisnya namun 

terkadang A juga membeli sendiri di warung, A juga mengaku apabila awal mula merokok 

selain dari pengaruh teman-teman juga karena A mengikuti trend yang ada di lingkunganya, 

A biasa merokok menggunakan vape yang berbagai jenis rasanya, A mengaku jika merokok 

dengan vape tidak akan menimbulkan masalah pada kesehatnnya. Namun disisi lain A masih 

takut dengan orang tua apabila ada yang melihatnya merokok dan di laporkan ke orang 

tuanya akibatnya A sembunyi-sembunyi saat awal pertama merokok bersama dengan 

teman-teman. A mengaku merokok bisa membuat pikiran menjadi tenang apalagi tugas-

tugas sekolah yang terlalu menumpuk membuat A merasa butuh ketenangan. Sebenarnya A 

sudah mulai berniat untuk berhenti, namun A terus terbawa oleh teman-temannya yang 

suka menawarkan rokok padanya ketika nongkrong bersama. A merasakan bahwa merokok 

adalah seperti sebuah aktifitas yang menyenangkan. Disisi lain A takut jika nanti A berhenti 

merokok A akan di bully oleh teman-temannya, karena banyak teman-teman perempuanya 

yang merokok juga. Kegiatan sehari-hari A setelah pulang dari sekoalah dihabiskan untuk 

bermain di luar lingkungan, A jarang sekali bermain dengan remaja kompleks atupun 

tetangga kompleks. Teman-teman A rata-rata dari luar kompleks karena sekolah A di luar 

dari Kecamatan jadi A sering kali bermain jauh bersama teman laki-laki dan perempuanya 

yang kebanyakan dari mereka sama-sama merokok walaupun ada dua orang perempuan 

yang tidak ikut ketika merokok. Dan menurut A berteman dengan sesama perokok akan 

lebih asik dalam pembahasan karena berbicara dengan sama-sama sambil menikmati rokok 

dan minum es. A memiliki waktu bermain setiap hari karena A jauh dari orang tua jadi A 

bebas keman saja, A menghabiskan waktunya dengan teman-teman di warung terkadang di 

kedai-kedai kopi di luar kompleks A yang sangat mendukung untuk A dan teman-teman 

bercerita, karena di warung tersedia rokok, aneka es, dan ada pula jajan apabila A dan 

teman-teman merasa lapar, A sering berkumpul dengan teman-teman untuk merokok di 

warung luar kompleks. 

Subjek Kedua 

Subjek kedua adalah remaja perempuan yang merokok (B), B mengungkapkan 

merokok karena mencoba-coba sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, selain itu B ingin 

mendapatkan image dewasa di perkumpulannya karena sudah merokok, B juga merokok 

karena melihat ibunya sering merokok dan mengikuti trend masa kini. Orang tua B sudah 

mengetahui bahwa B sudah merokok, karena kedua orang tuanya adalah seorang perokok 

aktif. Setiap hari B selau merokok bahkan terkadang bersama ibunya, B mengaku bahwa 

sering meminta rokok sama orang tuannya dan di beri tanpa penolakan, dari kecil B sudah 

melihat orang tuanya merokok maka hal itu di anggap biasa oleh B karena jika tidak 

merokok B akan merasa kesepian, mulut rasanya pahit dan tidak bisa konsentrasi, dulu 

waktu B masih sekolah B mendapatkan uang saku Rp. 20.000 per hari dari orang tuanya, 

dan itu selalu digunakan untuk membeli rokok, namun semenjak sekolahnya online dia 

sering meminta rokok pada ibunya, karena ibunya sendiri juga merokok. B mengakui sudah 

kecanduan akan nikmatnya rokok, saat ini B sudah menjadi perokok aktif dan untuk berhenti 

merokok sudah sangat sulit, karena kedua orangtuanya, teman dan lingkungan yang 

mendukung B untuk merokok hingga saat ini dan ditambah lagi dengan B mempuyai pikiran 

dengan merokok maka B akan terlihat dewasa. Setiap hari yang dilakukan oleh B adalah 

bermain bersama teman-temannya, yang dilakukan oleh B jika berkumpul dengan teman-
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temannya yaitu bercerita, bercanda dengan merokok padahal teman-teman perempuannya 

tidak ada yang merokok terkecuali teman lawan jenisnya yang sering menemani B merokok. 

Subjek ketiga  

Subjek ketiga adalah remaja perempiuan yang meroko (C), C mengakui bahwa C 

merokok karena pengaruh dari teman-temannya C merasa sudah ketagihan dengan rokok, 

apalagi banyak teman-teman perempuanya yang merokok juga sehingga C mudah 

terpengaruh untuk mengikuti perilaku merokok temanya dan sekarang jika C tidak merokok 

mulut C rasanya pahit dan C merasa gelisah jika tidak merokok. C mengaku tidak sering 

merokok hanya ketika sedang bersama teman-temannya saja, sebenarnya C tidak ingin 

merokok namun tawaran yang teris menerus di lakukan teman-temannya membuat C 

menjadi perokok, bahkan C sampai berbohong kepada ibunya ketika di marahi karena 

ketahuan merokok C berpura-pura untuk tidak merokok lagi padahal ketika sedang 

berkumpul bersama teman-teman C masih tetap merokok dan C menyadari kalau perilaku 

merokoknya itu semua karena pengaruh teman-temanya sehingga sekarang menjadi 

seorang perokok walaupun tidak sesering yang di lakukan oleh teman-temannya. 

Pembahasan  

Hasil analisis terhadap subjek kesatu (A)  

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Pergaulan Teman Sebaya 

Hasil analisis peneliti terhadap A sehingga menjadi perempuan perokok dipengaruhi 

oleh faktor pergaulan teman sebaya, awal mula A merokok adalah karena di ajak merokok 

oleh teman-temannya, karena kebanyakan dari teman A adalah seorang laki-laki yang 

sebagian dari teman A adalah perokok semua. Karena A merasa dirinya bebas jauh dari 

orang tua A tidak menolak ajak teman-temannya untuk merokok walaupun hal itu tidak 

wajar dilakkan oleh seorang perempuan, A sering kali di ajak maen dan kemudian di belikan 

rokok oleh teman-temannya untuk di konsumsi bersama-sama. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok Dari Keperibadian 

Hasil analisis peneliti terhadap A sehingga menjadi perokok aktif dipengaruhi oleh 

faktor kepribadian, awal mula A merokok adalah karena A msaih belum memiliki pendirian 

yang kuat sehingga masih cenderung ikut-ikutan dengan teman, kemudian A terlihat tidak 

memiliki sikap untuk berani mengatakan tidak terhadap tawaran yang diberikan oleh teman-

temannya walaupun hal itu tidak baik untuk dirinya, akibatnya A ikut merokok bersama 

teman-temannya.  

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Keluarga 

Kemuidan faktor lain yaitu faktor keluarga, A memiliki keluarga yang utuh, di dalam 

keluarga A lebih dekat dengan ibunya, namun karena keadaan ekonomi yang tidak cukup 

ibunya pergi ke luar kota untuk bekerja bersama adik kandungnya, sehingga A di rumah 

tinggal seorang diri, hanya di temani oleh keluarga yang lain akan tetapi tidak serumah, 

sehingga semenjak itu A merasakan kebebasan karena tidak adanya pantauan langsung dari 

orang tua mengenai hal-hal yang dilakukan setiap harinya termasuk merokok. 
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Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Ekonomi 

Selanjutnya adalah faktor ekonomi, harga jual rokok yang terjangkau dan penjualan 

rokok yang bebas membuat responden A menganggap gampang dan mudah utuk 

mendapatkan rokok, dan teman-temannya juga selalu memberikan ketika sedang bermain 

bersama, apalagi A mendapatkan uang setiap minggunya oleh orangtuanya yang bekerja 

diluar kota, sehingga A selalu menyisihkan untuk membeli rokok. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Sosial/Masyarakat 

Selanjutnya adalah faktor sosial/ masyarakat. Terjadinya remaja merokok sudah 

berlangsung dari masa-kemasa, hanya saja generasi terdahulu lebih cerdik untuk 

menyembunyikannya dibandingkan dengan remaja sekarang yang telah terang-terangan 

merokok di tempat umum, kesimpatian masyarkat terhadap perilaku remaja perempuan 

yang merokok sering kali mendapatkan teguran, namun kebanyakan dari para remaja 

menghiraukannya yang menyebabkan masyarakat hilang simpati terhadap perlikau remaja 

perempuan yang merokok sehingga mereka lebih bebas melakukan apa yang diinginkan. 

Hasil analisis terhadap subjek kedua (B)  

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari pergaulan teman sebaya 

Hasil analisis peneliti terhadap B sehingga menjadi perokok aktif di pengaruhi oleh 

teman sebaya, faktor pergaulan atau teman sebaya di kompleks x atau tempat B tinggal 

sangat mudah ditemui remaja yang sudah merokok bahkan dari remaja perempuan hingga 

orangtua dari mereka kebanyakn merokok hal tersebut dianggap sudah biasa. B lebih sering 

berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama perokok yang menjadikan B sulit untuk 

berhenti dan itu termasuk faktor pendorong B menjadi perokok, B yang setiap hari selalu 

berkumpul dengan teman-temannya karena B mempunyai kedekatan yang sangat baik 

terhadap temannya sehingga menjadikan B tetap bertahan dengan perilaku merkoknya. 

Ketika waktu luang B selalu menghabiskan waktunya untuk nongkrong bersama teman-

temannya dan merkok. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok Dari Kepribadian 

Faktor kedua adalah di pengaruhi oleh faktor kepribadian, awal mula B merokok 

karena keinginannya sendiri tanpa dorongan teman, B merasa sudah dewasa dan melihat di 

sekeliling B perokok semua, B penasaran dengan rasa rokok awalnya coba-coba namun 

ketagihan, akibatnya B memutuskan untuk merokok, karena merokok di lingkungan temapat 

tinggal B dianggap menjadi hal yang biasa, dan bukan lagi hal yang tidak wajar meskipun itu 

seorang perempuan. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Keluarga 

Faktor ketiga adalah keluarga, B tinggal bersama dengan kedua orangtuanya, orang 

tua B mempunyai toko sembako, namun kedua orang tua B adalah perokok semua, 

sehingga hal tersebut menjadi model untuk B melakukan hal yang sama seperti ibunya, 

kedua orangtuanya setiap pagi siang dan sore selalu merokok bersamaan sambil menjaga 

tokoknya, hal itu membuat B ikut-ikutan merokok, awalnya orangtua B menegrur namun B 

membalikan fakta bahwa apa yang di lakukan B karena melihat keseharian kedua 

orangtuanya sehingga orangtua B tidak lagi menegur bahkan merokok bersama.  
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Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Sosial/Masyarakat 

Selanjutnya adalah faktor sosial/masyarakat. Terjadinya remaja di kompleks x 

menjadi perokok dikarenakan banyaknya model perilaku merokok yang dilihat oleh B, sebab 

di lingkungan tempat tinggal B mayoritas adalah perokok, namun untuk remaja perempuan 

sangat jarang yang terlihat merokok kebanyakan dari remaja adalah laki-laki. Lingkungan 

masyarakat tersebut acuh terhadap perilaku remaja perokok di kompleks, sebab B dan 

teman-teman pernah diingatkan oleh masyarakat namun B dan teman-teman tidak 

memperdulikan dari sisi lain banyaknya warga yang mengetahui adanya perokok aktif yang 

di lakukan oleh satu keluarga sehingga tidak adanya teguran kembali dari masyarakat. 

Hasil Analisis Terhadap Subjek Ketiga (C)  

Faktor penyebab perilaku merokok dari pergaulan teman sebaya 

Hasil analisis peneliti terhadap C sehingga menjadi perokok aktif di pengaruhi oleh 

pergaulan teman sebaya, awal mula C meorkok adalah karena di ajak oleh teman-temannya, 

karena terlalu sering berkumpul dengan teman-teman bahkan dari mereka kebanyakan laki-

laki yang menimbulkan C selalu ikut-ikutan merokok ketika kumpul bersama, dari sisi lain C 

mempunyai teman dekat perempuan yang sama-sama perokok shingga hal tersebut 

membuat C terus menerus merokok bersama teman-temannya setiap kali bertemu.  

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Kepribadian 

Hasil analisis peneliti terhadap B faktor kedua yang menyebabkan B menjadi 

perokok sehingga menjadi perokok aktif di pengaruhi oleh faktor kepribadian, awal mula C 

merokok karena terpengaruh oleh ajakan temannya. Sama seperti responden yang 

sebelumnya, responden C tidak bisa menolak ajakan temannya. C dipaksa untuk mencoba 

dan akhirnya ketagihan merokok. Sebelumnya C sudah punya keyakinan untuk mencoba 

karena C sudah menganggap bahwa dirinya sudah dewasa dan teman-teman perempuannya 

juga sudah ada yang merokok. C adalah orang yang introvet tidak suka berbicara yang tidak 

perlu, C juga senang berteman dengan sesama perokok, bagi C berteman dengan sesama 

perokok lebih nyaman dari pada dengan yang tidak merokok, akibatnya semua teman C 

perokok dan itu yang menjadi salah satu faktor pendukung C menjadi seorang perokok 

sampai saat ini. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Keluarga 

Faktor selanjutnya adalah faktor keluarga, C memiliki keluarga yang utuh dan dapat 

dikatakan tidak ada masalah didalam keluarga C, dapat dikatakan jika keluarga C adalah 

keluarga yang harmonis. Namun karena C orangnya mudah marah dan pendiam sehingga 

tidak memiliki banyak waktu untuk mengobrol bersama sedangkan ayahnya di luar kota 

sebagai pedagang buah sama sekali tidak dekat dengan C, orangtua C jarang memantau 

aktifitas di luar yang dilakukan oleh C karena C tidak suka dikenkang orangnya sehingga C 

bebas melakukan apa saja yang d inginkan termasuk merokok di luar bersama temannya. 

Faktor Penyebab Perilaku Merokok dari Sosial/Masyarakat 

Selain faktor keluarga ada juga faktor sosial/ masyarakat, masyarakat kompleks x 

merupakan masyarakat yang acuh terhadapa apa yang sedang dilakukan oleh remaja, 

terbukti masyarakat membiarkan remaja yang setiap hari merokok di warung kompleks x, 
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karena pernah sesekali ditegur namun tidak ada perubahan dan akhirnya masyarakat geram 

lalu membiarkan remaja merokok hingga saat ini. 

Berdasarkan hasil anlisis kepada subjek A, B dan C ditemukan oleh peneliti ada dua 

faktor yang paling determinan terhadap penyebab perilaku merokok pada remaja meliputi: 

Faktor pergaulan teman sebaya 

Faktor pergaulan teman sebaya cukup mendominasi sebagai salah satu penyebab 

perilaku merokok pada remaja perempuan. Adanya keterkaitan dengan faktor pergaulan 

teman sebaya menurut para ahli, yang pertama faktor pergaulan teman sebaya (Sari 

Wardani Simarmata & Fahmi Ilyas KK, 2018) teman sebaya adalah lingkungan kedua setelah 

keluarga, yang berpengaruh bagi kehidupan individu. Pengaruh tidaknya individu dengan 

teman sebaya tergantung prsepsi individu terhadap kelompoknya, sebab prsepsi itu yang 

akan dijadikan suatu keputusan yang akan diambil nantinya. Kuatnya pengaruh pergaulan 

teman sebaya juga mengakibatkan melemahnya ikatan individu dengan orang tua, sekolah 

dan norma-norma, karena waktu luang lebih banyak dilakukan di luar rumah bersama 

teman. Sedangkan menurut Andita Ayu S, Endang Sri I, & Dian Ratna S, 2009) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah perokok remaja 

perempuan adalah teman sebaya. Adanya tekanan dari teman sebaya akan mendorong 

remaja perempun tersebut untuk melakukan konformitas terhadap perilaku merokok 

tersebut. Kelompok teman sebaya bisa memberikan peranan yang penting bagi individu 

yang mereka tidak dapatkan dalam lingkungan keluarga akhirnya mereka mencari dan 

mendapatkannya dari lingkungan luar. 

Faktor Kepribadian Remaja 

Faktor kepribadian cukup mendominasi setelah faktor pergaulan teman sebaya 

sebagai salah satu penyebab perilaku merokok yaitu sebanyak Adanya keterkaitan dengan 

faktor kepribadian menurut para ahli, yang pertama faktor kepribadian Gordon Allport dalam 

(Hidayat, 2011: 6) Kepribadian adalah sesuatu yang nyata dalam seorang individu yang 

mengarah pada teori karakteristik perilaku, kepribadian mendasari atau menjadi penyebab 

perilaku individual, yang bersumber dari dalam diri dan pengalaman. Sedangkan menurut 

(Praja, 2012) bahwa kepribadian adalah belajar menggunakan cara-cara baru dalam 

mendiskusikan tegangan yang timbul karena individu menghadapi berbagai hal, yang dapat 

menjadi sumber ketegangan. Sumber ketegangan tersebut dibagi menjadi empat pokok 

yaitu proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Sama halnya dengan 

perilaku merokok yang muncul karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung 

ingin mencoba-coba hal yang baru tanpa mengetahui akibatnya. dan itu terjadi pada remaja 

perempuan di kompleks x bahwa rata-rata dari remaja ini cenderung mencoba-coba sampai 

akhirnya ketagihan dan sulit untuk berhenti.  

Faktor Keluarga 

Faktor keluarga yang muncul di dalam penelitian ini yaitu kurangnya perhatian 

orang tua terhadap anak, sehingga anak berperilaku semaunya sendiri tanpa melihat aturan 

serta akibat yang dilakukan, anak yang tidak tinggal bersama orang tua karena sibuk 

bekerja, ada pula yang setiap harinya yang hanya diberi materi tanpa mengetahui 

keseharian anak-anaknya, karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat 

berpengaruh bagi perkembangan anak. Diperkuat dengan pendapat (Nurul Septiana, 
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Syahrul, & Hermansyah, 2013) bahwa anak-anak yang tidak tinggal bersama kedua orang 

tua memiliki perilaku merokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal 

bersama kedua orang tua. Struktur keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perilaku merokok yang muncul pada keluarga, saat struktur keluarga berubah, misalnya saat 

remaja hanya tinggal dengan salah satu orang tua, maka akan ada peran yang hilang dalam 

keluarga. Hal ini akan membuat fungsi keluarga menjadi kurang baik sehingga akan 

berpengaruh dengan lingkungannya.  

Sedangkan menurut (Mirnawati et al., 2018) orang tua merupakan teladan bagi 

anak-anak, interaksi yang menadalam antara orang tua dan anak, melahirkan karakter yang 

mirip. Karena orang tua adalah model jika anggota keluarga adalah seorang perokok maka 

perilaku orang tua tersebut merupakan pengaruh negatif atas perilaku merkok anaknya. 

Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi yang terlihat di dalam penelitian ini adalah anak diberikan uang oleh 

orang tua, bahkan orang tua seringkali menyuruh anaknya untuk membelikan rokok hal 

tersebut adalah bukan tanpa alasan, orang tua membiarkan anak untuk mengenal rokok dan 

memberikan rasa penasaran dan juga harga rokok yang murah dan mudah didapatkan 

dimana saja membuat remaja kecendrungan untuk membeli rokok untuk dikonsumsi. Seperti 

yang dikemukakan oleh (Stephani Raihana H, 2015) bahwa salah satu alasan rokok menjadi 

komoditas yang laris di pasar Indonesia antara lain harga rokok yang murah dan terjangkau. 

Kemudian rasa sosial yang tinggi membuat remaja tidak kehilangan akal saat kehabisan 

rokok, karena masih ada teman yang bersedia memberi rokok atau merokok satu untuk 

bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku merokok paling besar 

adalah pergaulan teman sebaya, Serta didukung dengan keadaan kepribadian yang tidak 

bisa mengendalikan diri.  

Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, 

jika secara garis besar faktor penyebab perilaku merokok pada remaja di Kompleks X 

Kecamatan Bojong terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yakni dimana faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, meliputi faktor kepribadian, keluarga, 

dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang menjadi faktor 

penyebab remaja perempuan merokok di Kompleks X Kecamatan Bojong meliputi faktor 

pergaulan/teman sebaya dan sosial/ masyarakat. Dari beberapa faktor yang telah 

disebutkan diatas,terlihat jika faktor internal maupun faktor eksternal sama-sama memiliki 

pengaruh yang besar terhadap perilaku merokok pada remaja perempuan di Kompleks X. 

Namun faktor paling dominan yang menjadi penyebab remaja perempuan merokok dari 

faktor eksternal yaitu faktor pergaulan atau teman sebaya, dimana pergaulan yang terlalau 

bebas tidak terkontrol menyebabkan remaja kehilangan kendali untuk meniru perilaku ang 

menyimpang seperti perilaku merokok. Selanjutnya adalah faktor internal yaitu kepribadian 

remaja yang dikatakan masih belum mempunyai pendirian dan dengan medah terpengaruh 

untuk merokok tanpa memikirkan dampak buruk dari rokok tersebut, selain itu faktor 

keluarga yang terlalu memberikan kebebasan terhadap anak dan meninggalkan anak tinggal 

sendiri di rumah tanpa adanya pengawasan yang belum mampu mempertanggung jawabkan 

perilakunya sendiri. 
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