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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

National Geographic Indonesia (dalam Maharani, 2015) mengemukakan 

bahwa jumlah perokok setiap tahun mengalami peningkatan baik perokok usia tua 

maupun muda. Peningkatan terjadi baik pada wanita maupun pria yaitu pada 

tahun 1995 jumlah pria yang merokok 53,4% dan tahun 2015 berjumlah 66%, 

sedangkan wanita meningkat dari 1,7% menjadi 6,7% (Kompas, dalam Putranto 

& Moedjiono, 2015). Menurut Kementrian Kesehatan, pada tahun 2016 perokok 

aktif di Indonesia mulai dari usia 10 tahun ke atas yang berjumlah kurang lebih 90 

juta orang (dalam Maharani, 2016).  

Perilaku merokok adalah suatu fenomena yang sudah umum di Indonesia. 

Menurut sebagian masyarakat Indonesia, perilaku merokok itu adalah kebiasaan 

sehari-hari yang dapat ditemui di berbagai tempat (Sukendro, dalam Martini, 

2014). Pengertian merokok sendiri menurut West & Shiffman (2007) adalah 

kegiatan membakar zat yang merupakan tembakau sehingga menghasilkan asap 

yang dihisap dan diserap oleh aliran darah. Selain itu, jika seseorang menghisap 

satu batang rokok maka ia sudah dikatakan sebagai perokok karena perokok 

sendiri dibagi menjadi tiga kategori dan perokok ringan itu jika individu 

menghabiskan 1 hingga 10 batang, perokok sedang 11 hingga 20 batang, dan 

perokok berat jika ia merokok 21 batang lebih perharinya (Zalke, Pazare, & 

Bhimani, 2014). 

Adapun dampak negatif dari merokok adalah terdapatnya 4000 toksin di 

dalam asap rokok dan menyebabkan penyakit periodontal karena nikotin dapat 
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merusak sistem respons imun dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah 

sehingga terjadi penurunan oksigen dalam jaringan tubuh serta merusak sistem 

respon imun, kanker mulut, dan tanggalnya gigi (Kasim, 2001). Menurut 

Nurrahmah (2014), kebiasaan merokok telah terbukti sebagai penyebab terhadap 

kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia, 

yaitu kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih 

serta ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru 

lainnya yaitu penyakit pembuluh darah. Asap rokok sendiri dapat menyebabkan 

berbagai penyakit yaitu peningkatan infeksi saluran pernafasan, gejala alergi, sakit 

dada, sakit kepala, mual, radang mata, dan hidung serta dapat menyebabkan 

kematian  (Nurrahmah, 2014).  

Meskipun masyarakat sudah mengetahui dampak dari perilaku merokok, 

namun masih banyak orang yang memilih untuk merokok. Hal tersebut dibuktikan 

dengan jumlah perokok yang banyak dan bahkan terus meningkat, walaupun tidak 

tertera mengenai berapa persen peningkatan tersebut namun hasil penelitian pun 

menunjukkan bahwa setiap hari ada 616.881.205 batang di Indonesia atau 

225.161.640.007 batang rokok dibakar setiap tahunnya (National Geographic 

Indonesia, dalam Maharani, 2015).  

Dengan peningkatan jumlah perokok tersebut maka kini semua bungkus rokok 

telah diberikan peringatan kesehatan dan telah disediakan kawasan tanpa asap 

rokok di tempat-tempat umum untuk mencegah perokok baru (National 

Geographic Indonesia, dalam Maharani, 2015). Perilaku merokok yang terus 

meningkat membuat banyak pihak melakukan psikoedukasi dalam berbagai 

bentuk untuk mengurangi perilaku merokok di Indonesia. Psikoedukasi yang 
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dimaksud adalah salah satu intervensi psikologis sebagai usaha untuk mencegah 

terjadinya penyebaran suatu perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan 

informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat (Akmal, Rahmatik, & Fitria, 

2015). Suatu psikoedukasi dilakukan oleh Akmal, Rahmatik, dan Fitria (2015) 

dengan tujuan agar perilaku merokok tersebut dapat berkurang (Akmal, Rahmatik, 

& Fitria, 2015). Psikoedukasi diberikan pada masyarakat umum terutama remaja 

di sekitar lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk yaitu presentasi yang 

dilakukan satu kali untuk memberikan informasi dampak negatif merokok dan 

pemberian surat edaran serta dua buah poster yang ditempel pada dinding sekolah, 

kemudian setelah 2 minggu dilakukan evaluasi. Namun hasilnya menunjukkan 

bahwa pemberian informasi melalui psikoedukasi untuk mengubah perilaku 

merokok belum efektif karena belum dapat mengubah perilaku seseorang dalam 

waktu yang singkat (Akmal, Rahmatik, dan Fitria, 2015). Terdapat pula penelitian 

mengenai psikoedukasi dengan memaparkan gambar mengerikan pada bungkus 

rokok yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Illinois (Effendi, 2016). 

Menurut LaVoice (dalam Effendi, 2016) yang merupakan pemimpin penelitian 

yang dilakukan Universitas Illinois, gambar mengerikan pada bungkus rokok itu 

tidak menghalangi niat orang untuk merokok karena dipandang banyak orang 

sebagai ancaman atas kebebasan dan menimbulkan pikiran-pikiran negatif 

sehingga mereka menganggap bahwa gambar tersebut menipu serta mereka 

menganggap bahwa pemerintah terlalu ikut campur tangan dalam urusan mereka. 

Jadi hasil penelitian Universitas Illinois menunjukkan bahwa gambar mengerikan 

yang dipaparkan pada bungkus rokok itu kurang efektif untuk menurunkan niat 

seseorang untuk merokok (Effendi, 2016).  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok yaitu pengaruh 

dari orang tua, pengaruh teman, faktor kepribadian, dan pengaruh iklan (Mu’tadin, 

dalam Widiansyah, 2014). Seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak 

bahagia lebih cenderung menjadi perokok dibandingkan seseorang yang berasal 

dari keluarga yang bahagia dan mereka cenderung merokok ketika orang tuanya 

juga perokok. Selain itu, seseorang dapat menjadi perokok karena terpengaruh 

oleh teman-temannya yang juga adalah perokok. Faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku merokok adalah faktor kepribadian, seperti rasa ingin tahu yang tinggi 

mengenai rasa rokok. Faktor terakhir adalah pengaruh iklan di media massa dan 

elektronik yang menyajikan gambar mengenai rokok membuat seseorang menjadi 

tertarik kepada rokok (Mu’tadin dalam Widiansyah, 2014). Iklan ini diperkuat 

dengan industri rokok yang membidik anak muda sebagai target melalui iklan, 

sponsor, dan promosi (Musriadi, 2017). 

Faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas (Mu’tadin, dalam Widiansyah, 

2014) umumnya berasal dari luar diri seseorang (faktor eksternal). Realitanya 

bahwa psikoedukasi telah diberikan dalam penelitian Akmal, Rahmatik, dan Fitria 

(2015) sebanyak satu kali dengan jeda waktu dua minggu dan peringatan 

kesehatan yang tertera pada bungkus rokok untuk mengingatkan orang-orang pada 

bahaya merokok (National Geographic Indonesia, dalam Maharani, 2015) juga 

merupakan faktor eksternal yang telah diberikan, namun tidak efektif dalam 

mengubah sikap seseorang terhadap rokok. Hal ini mungkin disebabkan karena 

faktor-faktor yang mempengaruhi orang merokok tersebut memiliki jangka waktu 

yang lebih lama dalam mempengaruhi seseorang, yaitu orang tua dan teman 

sebaya ditemui anak hampir setiap hari dalam kehidupan sehari-hari.  
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Selain itu, dalam membuat keputusan perokok cenderung mengambil 

keputusan yang beresiko (Bourque et al., dalam Ristache & Rotarescu, 2015). Hal 

ini disebabkan karena perokok pada umumnya cenderung impulsif dan tingkat 

motivasi, atensi, tingkat rangsangan, serta reaksi waktu mereka cenderung 

berubah-ubah dan tidak stabil (Bourque, Mendrek, Dinh-Williams, Potvin, & 

Brody, dalam Ristache & Rotarescu, 2015), diri yang sering berubah-ubah dan 

tidak stabil ini dihasilkan dari self-concept clarity yang rendah. Ketika seseorang 

memiliki konsep diri yang tidak jelas, tidak stabil, dan tidak konsisten maka 

informasi diri mereka juga cenderung disimpan secara tidak jelas dan tidak 

konsisten sehingga sulit diakses dan diproses (Guadagno & Burger, 2007). Hal ini 

menyebabkan individu cenderung kurang paham mengenai dirinya termasuk 

kelemahan dan kelebihannya serta cara penyelesaian masalah sehingga ketika 

harus membuat suatu keputusan maka mereka cenderung melakukan perilaku 

yang beresiko yaitu merokok (Guadagno & Burger, 2007). Sedangkan 

nonperokok cenderung  menghindari resiko dalam membuat keputusan (Ristache 

& Rotarescu, 2015). Hal ini disebabkan karena mereka cenderung lebih dapat 

mengontrol diri, jarang terjadinya perubahan pada reaksi waktu, tingkat motivasi, 

tingkat rangsangan, serta atensi bahkan cenderung stabil (Bourque, Mendrek, 

Dinh-Williams, Potvin, & Brody, dalam Ristache & Rotarescu, 2015), diri yang 

jarang berubah-ubah dan cenderung stabil ini dihasilkan oleh self-concept clarity 

yang tinggi. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang jelas, stabil, dan 

konsisten maka informasi diri cenderung disimpan secara jelas dan konsisten 

sehingga mudah diakses dan diproses (Guadagno & Burger, 2007). Hal ini 

membuat individu memahami dirinya termasuk cara penyelesaian suatu masalah 
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yang efektif sehingga ketika harus membuat keputusan maka mereka cenderung 

menggunakan copng style yang aktif dan tidak memilih perilaku beresiko seperti 

merokok (Guadagno & Burger, 2007) 

Self-concept clarity merupakan variabel yang mengatur sejauh mana konten 

dari konsep diri terdefinisikan secara jelas, konsisten, dan stabil (Campbell et al., 

1996). Self-concept clarity merupakan struktur dari self-concept. Self-concept 

sendiri terdiri dari konten dan struktur (Campbell et al., 1996). Konten self-

concept adalah komponen pengetahuan yang mengacu pada siapa saya, seperti 

peran, nilai, tujuan personal, sifat, dan karakteristik (Campbell et al., 1996). 

Sedangkan komponen evaluatif mengacu pada bagaimana perasaan seseorang 

terhadap dirinya sendiri, seperti self-esteem dan self-belief (Campbell et al., 1996).  

Self-concept clarity juga berperan penting dalam mengatur konten dari konsep 

diri seseorang, dengan self-concept clarity yang lebih jelas juga dapat 

menghasilkan self-esteem, self-belief (komponen evaluatif), dan peran, nilai, 

karaktersitik, tujuan (komponen pengetahuan) yang lebih jelas (Campbell et al., 

1996). Selain itu, self-concept clarity juga ikut mendasari perbuatan seseorang 

untuk merokok atau tidak merokok. Hal ini disebabkan karena perokok umumnya 

merokok untuk meningkatkan self-esteem mereka namun pada dasarnya mereka 

memiliki self-esteem yang rendah (Grubb & Grathwohl, dalam Hamilton & 

Hassan, 2010) yang dihasilkan dari self-concept clarity yang rendah (Campbell et 

al., 1996). Self-esteem merupakan konten dari self-concept yang diatur oleh self-

concept clarity, kesimpulannya bahwa jelas atau tidaknya self-concept clarity 

berperan penting dalam menentukan seseorang untuk merokok atau tidak 

merokok. 
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Partisipan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata 1 yang 

berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Hal ini karena menurut Thabrany (dalam 

Jalimin, 2015) terdapat 70 persen perokok aktif di Indonesia yang mayoritasnya 

berusia 16 hingga 26 tahun, sedangkan mahasiswa strata 1 yang pada umumnya 

berusia 18 hingga 24 tahun yang merupakan rentang yang besar dari usia 16 

hingga 26 tahun sehingga dipilihkan mahasiswa strata 1. Universitas Pelita 

Harapan memiliki banyak peraturan yang jelas dan salah satu peraturannya adalah 

melarang mahasiswa untuk merokok di sekitar area kampus. Peraturannya tertulis 

pada buku panduan mahasiswa pada nomor 3 yang berisi “perilaku dan tindakan 

yang dilarang dengan tegas di lingkungan UPH yaitu salah satunya menghisap 

dan atau mengedarkan rokok akan terkena sanksi, yang bersangkutan langsung 

akan dikeluarkan dari UPH” (UPH, 2016). Sejak awal kuliah, peraturan ini sudah 

disampaikan pada seluruh mahasiswa namun pada kenyataannya masih sangat 

banyak mahasiswa yang merokok di sekitar area kampus sehingga universitas ini 

yang dipilih peneliti. Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian dari 

Departemen Kesehatan (2013) bahwa proporsi perokok di provinisi Banten dari 

tahun 2007 hingga 2013 adalah 26% perokok reguler dan 5.3% perokok kadang-

kadang, provinsi Banten menempati urutan ke-9 dengan jumlah perokok 

terbanyak dari 33 provinsi. Universitas Pelita Harapan berada pada provinsi 

Banten sehingga dengan adanya peraturan melarang merokok dan hasil penelitian 

tersebut maka peneliti memilih Universitas Pelita Harapan. Partisipan yang dipilih 

adalah mahasiswa yang merokok aktif dan nonperokok. Merokok aktif yang 

dimaksud adalah menghirup asap tembakau yang dibakarnya dan atas dasar 

kemauannya sendiri (Amasha & Jaradeh, 2012). 
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Jika dilihat dari tahap perkembangannya maka menurut Arnett (2014) usia 

18 hingga 24 tahun masuk ke dalam tahapan emerging adulthood, yaitu 

merupakan masa perkembangan dari usia 18 hingga 25 tahun dari periode remaja 

akhir hingga berusia 20 tahun ke atas. Berdasarkan teori psikososial Erikson 

(dalam Karcher & Benne, 2007), usia 18 hingga 24 tahun termasuk pada tahap 

young adulthood  yang sedang  berada pada tahap ke-5 yaitu identity vs role 

confusion dan tahap ke-6 yaitu intimacy versus isolation. Kemudian Arnett (2014) 

menyatakan bahwa tidak semua individu yang berusia 18 hingga 25 tahun sudah 

masuk ke dalam tahap dewasa muda karena ada beberapa individu yang belum 

stabil sehingga tahap ini dinamakan emerging adulthood. Hal ini karena pencarian 

identitas dan penjelajahan dalam berbagai area kehidupan termasuk cinta atau 

pekerjaan membuat beberapa individu berusia 18 hingga 25 tahun cenderung tidak 

stabil dalam berbagai segi kehidupan dan dapat berubah-ubah (Arnett, 2014). 

Ketidakstabilan diri yang dimaksud misalnya dalam pemilihan karier pekerjaan, 

emerging adults dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat untuk menentukan 

karier yang mereka inginkan namun pemilihan karier mereka akan lebih menetap 

ketika ada suatu keyakinan seperti misalnya agama yang memperkokoh keyakinan 

diri seseorang (Arnett, 2014). Selain itu, berdasarkan teori perkembangan kognitif 

dari Jean Piaget (dalam Ibda, 2015) individu yang berusia 18 hingga 24 tahun 

telah masuk ke dalam perkembangan operasi formal yaitu sudah dapat berpikir 

abstrak dan mengggunakan logika, sehingga dapat memahami dampak negatif 

dari merokok, namun tetap saja banyak mahasiswa yang masih merokok.  

Peneliti memilih self-concept clarity sebagai variabel penelitian ini karena 

variabel ini mencakup hal-hal internal dari dalam diri seseorang dan jelas atau 
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tidaknya self-concept clarity berperan penting dalam menentukan seseorang untuk 

merokok atau tidak merokok karena individu dengan self-concept clarity yang 

tinggi cenderung memiliki keyakinan diri yang konsisten, memiliki strategi yang 

aktif, bergantung pada diri sendiri dalam mengarahkan perilaku, dan menetapkan 

standar tertentu sehingga mereka cenderung lebih dapat menyelesaikan masalah 

mereka secara efektif dan tidak mudah terpengaruh oleh hal sekitar seperti 

merokok. Sedangkan individu dengan self-concept clarity yang rendah cenderung 

sering merubah keyakinan dirinya, menggunakan strategi yang pasif, dan lebih 

responsif terhadap lingkungan sosial sehingga mereka cenderung menyelesaikan 

masalah dengan cara yang kurang efektif seperti merokok dan mudah terpengaruh 

hal di sekitar mereka, misalnya terpengaruh teman untuk merokok. Selain itu, 

mahasiswa yang merupakan partisipan dalam penelitian ini berada pada tahap 

emerging adulthood yang mengalami krisis ketidakstabilan diri sehingga 

kestabilan menjadi salah satu fokus dari tahap ini. Berdasarkan perkembangan 

kognitif juga menunjukkan bahwa individu dengan usia 18 hingga 24 tahun 

seharusnya sudah dapat memahami dampak negatif dari merokok, namun tetap 

saja individu yang berusia 18 hingga 24 tahun ini merokok. Hal-hal tersebutlah 

yang membuat peneliti ingin melihat tingkat self-concept clarity dari para 

mahasiswa yang merokok dan mengetahui apakah terdapat perbedaan self-concept 

clarity yang signifikan antara  mahasiswa perokok dan nonperokok. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: Apakah terdapat 
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perbedaan self-concept clarity yang signifikan antara perokok dan nonperokok 

pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  apa yang telah disebutkan pada latar belakang di atas maka 

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan self-

concept clarity yang signifikan antara perokok dan nonperokok pada 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai self-concept clarity dan perilaku merokok ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis 

terhadap perkembangan ilmu Psikologi Sosial  

2. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para peneliti 

selanjutnya terutama bagi mereka yang meneliti mengenai self-concept 

clarity dan perilaku merokok. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan dan pengetahuan mengenai perilaku merokok yang sudah 

sangat umum di Indonesia. 
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2. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan pemahaman mengenai self-concept clarity karena 

variabel ini merupakan variabel yang masih jarang diteliti. 

3. Bagi psikolog, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan 

dalam praktek konseling dan terapi ketika menghadapi masalah klien 

yang berkaitan dengan perilaku merokok dan self-concept clarity. 

4. Bagi Universitas Pelita Harapan, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi bahan referensi dalam menyusun kebijakan dan strategi 

program-program yang lebih efektif untuk mengurangi perilaku 

merokok di Universitas Pelita Harapan dengan mempertimbangkan 

self-concept clarity para mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 


