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ABSTRAK 

  

Satria : faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku merokok siswa kelas X Aliyah Ma’arif Sambong 

Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan  

Merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi masih banyak orang 

melakukannya. Bahkan orang mulai merokok ketika masih remaja. Kebiasaan merokok terjadi karena 

faktor lingkungan sosila, teman sebaya, orang tua dan media. 

Rumusan Masalah : Bagaimana problematika perilaku merokok pada siswa ALIYAH 

MA’ARIF Sambong Kecamatan Pacitan. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok siswa.  Apakah dampak dari merokok bagi kesehatan. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui problematika perilaku merokok pada siswa ALIYAH 

MA’ARIF Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok siswa. Untuk mengetahui dampak dari merokok bagi kesehatan. 

Metode Penelitian : Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang dapat di capai dengan menggunakan 

jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini di laksanakan di MA MA’ARIF Sambong Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan dengan mengambil data pada semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Prosedur pengumpulan data : Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Triangulasi. 

Hasil Penelitia : Meningkatnya perokok di kalangan pelajar di sebabkan akibat dari pengaruh 

lingkungan sekitar yang akan menjadi suatu kebiasaan, Problematika perilaku merokok pada siswa 

ALIYAH MA’ARIF Sambong Kecamatan Pacitan. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi 

perilaku merokok siswa adalah pengaruh teman, orang tua dan media. Dampak dari merokok bagi 

kesehatan seperti sakit paru – paru, kanker leukemia dan jantung. 

Kesimpulan : Melihat kenyataan yang ada uraian sebelumnya, dapa dikatakan rork itu lebih 

banyak dampak negativnya dari pada dampak positifnya. Apabila kegiatan ini di biarkan terus 

berlangsung setiap hari maka akan ada dampak yang serius pada perilaku siswa. Dan seharusnya siswa 

sadar akan bahaya rokok. Namun hal itu masih sulit di lakukan di Indonesia kususnya di beberapa 

siswa di sekolah ini. Efek yang di timbulkan rokok sangat sangat berbahaya baik diri sendiri maupun 

orang lain.  

 

Kata Kunci : Faktor – faktor, Perilaku Merokok 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Anak adalah generasi penerus 

bangsa, untuk itu suatu negara perlu 

mempersiapkan generasi muda secara 

fisik dan psikis dengan baik. Secara fisik 

perkembangan anak dari segi kesehatan 

perlu mendapatkan perhatian yang cukup 

signifikan dari pemerintah.  

Salah satu tempat dimana perilaku 

merokok banyak terjadi adalah di 

tempat jualan nasi kucing pada malam 

hari atau biasa disebut dengan istilah 

angkringan, khususnya di angkringan 

sekitar ALIYAH MA’ARIF Sambong 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

Letak geografis ALIYAH MA’ARIF 

Sambong Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan di daerah pedesaan, 

membuat lingkungan disekitarnya 

terlihat seperti kota kecil yang sangat 

ramai penduduk, baik di pagi, siang, 

sore maupun malam harinya, 

dikarenakan banyak dibuka pertokoan 

dan pasar yang ada di daerang ketro. 

Pada malam hari, di angkringan sekitar 

ALIYAH MA’ARIF Sambong 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

inilah terlihat fenomena yang menarik 

perhatian peneliti, yaitu banyak anak 

sekolah yang sering makan di 

angkringan, terutama di jam-jam yang 

merupakan jam kebanyakan orang-

orang tidur pada umumnya. Terlihat 

banyak sekali fenomena orang yang 

merokok di angkringan tersebut, 

khususnya siswa laki-laki yang makan 

nasi kucing dan mengobrol dengan 

teman mereka sambil merokok. Pada 

umumnya angkringan berjualan dari 

mulai pukul 18.00 WIB (sekitar 

Maghrib) sampai sekitar tengah malam 

atau jam dua belas malam. Disinilah 

kita bisa melihat orang-orang yang 

sering terjaga di malam hari. 

Perlunya mengetahui hubungan 

antara intensitas perilaku merokok 

dengan tingkah laku siswa sendiri 

adalah agar mereka menyadari bahwa 

selain mengganggu kesehatan, 

merokok juga dapat menyebabkan 

ketergantungan. Lebih mendalam lagi 

adalah tentang seberapa besar pengaruh 

merokok dapat berpengaruh terhadap 

tingkah laku siswa.  

Berdasarkan peristiwa atau 

fenomena tersebut di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengungkap 

kasusu tentang hubungan antara 

pengaruh rokok terhadap tingkah laku 

siswa tersebut. Maka dari itu, peneliti 

melakukan penelitian terhadap 

sejumlah siswa yang merokok 

sekaligus mengalami ketergantungan di 

angkringan sekitar ALIYAH 
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MA’ARIF Sambong Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan.  

 

II. METODE 

Penelitian dengan judul “factor-

faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok siswa” merupakan penelitian 

kualitatif. Berg (dalam Satori dan 

Komariah, 2010: 23) menyatakan bahwa 

“Qualitative Research (QR) thus refers 

to the meaning, conceps, definition, 

characteristics, simbols, and 

descriptions of things”. Maksudnya 

adalah penelitian kualitatif mengacu 

pada suatu maksud atau arti, konsep-

konsep, definisi, karakteristik, simbol-

simbol, dan deskripsi dari berbagai hal. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan suatu 

prosedur penelitian yang menekankan 

pada kualitas atau mutu suatu penelitian 

yang mengacu pada teori, konsep, 

definisi, karakteristik, maupun simbol-

simbol. Penelitian tersebut dilakukan 

berdasarkan pengamatan seseorang 

terhadap latar alamiah atau lingkungan 

sosial yang menghasilkan data deskriptif. 

III. HASAIL DAN KESIMPULAN 

sWawancara dengan siswa yang 

merokok 

1. Nama        : Agus Riyanto 

Tempat TanggalLahir : Pacitan 05 – 04 

- 1998 

Kelas      : XI 

Alamat Rumah : Jl Kahuripan 

Sambong Pacitan 

Agus Rianto menjadi perokok aktif 

sejak umur 16 tahun awal mulanya 

mengenal rokok karena coba – coba 

karena pengaruh teman, sebenarnya 

Agus Rianto pengen berhenti merokok 

tetapi sulit untuk di lakukan karena 

pengaruh temannya setiap hari. 

Dampak rokok yang di rasakan oleh 

Agus Rianto dalam kesehatan yaitu 

susah tidur dan sulit untuk bangun pagi 

yang mengakibatkan pengaruh 

terhadap semangat untuk belajar.  

2. Nama : Kabib isnanto 
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Tempat TanggalLahir : Pacitan 16  – 

09 - 1998 

Kelas   : XI 

Alamat Rumah    : Jl Kahuripan 

Sambong Pacitan 

Kabib Isnanto mengenal rokok dari 

temanya selain itu setiap hari di rumah 

melihat ayahnya merokok dan untuk 

mendapatkan rokok terkadang beli di 

warung secara mengecer per batang 

dengan temannya karena setiap hari 

Kabib Isnanto di kasih uang oleh orang 

tuanya sekitar 5000,- (Lima Ribu 

Rupiah).  

Kabib Isnanto menjadi perokok aktif 

sejak umur 15 tahun karena pengaruh 

temannya selain selalu melihatb 

ayahnya merokok di rumah, 

sebenarnya Kabib Isnanto pengen 

berhenti merokok tetapi sulit untuk di 

lakukan karena setiap berusaha pengen 

berhenti merokok akan terasa lemas 

dan kurang bersemangat. Dampak 

rokok yang di rasakan oleh Kabib 

Isnanto dalam kesehatan yaitu susah 

tidur, sesak napas dan sulit untuk 

konsentrasi dalam belajar yang 

mengakibatkan pengaruh terhadap 

belajar di rumah maupun disekolah.  

3. Nama  : Ardi Febrianto 

Tempat TanggalLahir : Pacitan 23  – 

11 - 1998 

Kelas       : XI 

Alamat Rumah : Ds Duwetan Desa 

Semanten Pacitan 

Ardi Febrianto menjadi perokok 

aktif sejak umur 16 tahun karena 

pengaruh iklan rokok dan temannya, 

sebenarnya Ardi Febrianto pengen 

berhenti merokok tetapi sulit untuk di 

lakukan karena selalu ingat merokok 

dan pengaruh temannya setiap hari. 

 Dampak rokok yang di rasakan 

oleh Ardi Febrianto dalam kesehatan 

yaitu terkadang terasa pusing apabila 

terlalu lama tidak merokok, susah tidur 

dan sulit untuk bangun pagi yang 

mengakibatkan pengaruh terhadap 
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semangat untuk belajar, selain itu 

dampak rokok terhadap perilaku siswa 

sangat berpengaruh seperti halnya suka 

nongkrong sama teman – temannya,  

membolos dan terkadang berbohong 

terhadap orang tuannya.  

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian yang telah di 

lakukan mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok siswa 

aliyah MA’Arif Sambong Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 

Pelajaran 2014/2015, disimpulkan 

secara garis besar sebagai berikut : 

1. Hasil penelitan yang di lakukan dengan 

sobyek tiga orang siswa menunjukan 

bahwa ada hubunganya yang positif 

mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok siswa 

aliyah MA’Arif Sambong Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

2. Dari hasil wawancara dan obserfasi 

peneliti siswa menunjukan adanya 

ketergantungan merokok yang di 

akibatkan lingkunganya tempat bergaul 

setiap hari. Apa lagi perhatian orang tua 

terhadap anaknya yang berkurang dan 

hal ini semakin memperkuat teori yang 

di ajukan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok siswa 

aliyah MA’Arif Sambong. 
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