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PENOAHULUAN 

Berbtcara tentang rem&Ja dengan berl>ag111 masalahnya selalu menarik 

dantidak akan berakhtr sepanJang zaman. Rcmaja adalab bagian dan 

pusat permasalahan dalam masyarakat, sebab remaja diperceya 

menentllkan ke arab mana bangsa im melaJu dan bagaunana waJab negen mi dt 

mata dUJl•a. 

Masa remaja senng dtsebut sebagai masa .Horm ond stress, yaitu 

suatu masa yang p< nuh den !jan gcjolak-gejolak emosional yang kadang

kadang udak btsa dtkendahkan sebingga menyebabkan frustrast sena 

konflik yang disertai dengan llndal<an merusak. Peran orangtua sangat 

penting dalam menghadapt masa-masa suht remaJa Pendidikan yang bail.. 

dari orangiUa merupakan model utanta bato remaJa dalam menghadapt dllma 

luar ( Sarwano. 1995) 

Hurlock ( 1993) mengatakan bahwa remaja lebih banyak berada dt 

luar rumah bersama dengan .eman-teman sebaya ditnana pengarub ternan

reman seba~ a terhadap sikap, pembtcaraan. mmat, penampilan dan penlal..-u lebih 

bcsar daripada pengaruh kc:l uarga Sebagian bcsar remaja mengerahut 

babwa btla mereka mengikuu penlaku aoggota kelompoknya, maka 

l.esempatan bagmya umul.. dttenma oleh kelompok meujadt letih besar 

Banyakn:;a stl..ap, penamptlan, dan perilaku remaJ& dipengaruhi 

oleh anggota kelompoknye, seperti di dalam hal merokok. Bila anggora 
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l.elompol. m~•.coba untuk merokol.. maka remaJa tenderuog 

men)pkt111nya tanpa mcmpcrdul1kan ak1batnya pada d1ri mereka. Selasn 

dipengaruh1 oleh an~~ota kelompok ternan sebayanya, remaJa merokok 

JU~a d1pengaruln oleh Citra dalam dm uap mdiv1du clan juga pergaulan 

dalam hngkungan masyaral.atnya Kadang rcmaja merokok sekedar tngm 

meng1kull trend yang ada d1 sekitarnya. Alasan lamnya rem&J2 :nerokok 

bervanas1. antara lam unruk per;ahabatan, coba<oba. mengurnngJ stress. 

men1mbulkan perasaan bahwa sudfth dewasa atau matang serta perasaan jantan 

(Santoso dalam Snv.au. 2006). Kebanyakan remaja perokok bellJCIIdapat bahv.a 

me1 Jkok merupakan hal yang umum dt kalangan remaJa, meskipun merokok 11'11 

merupakan keb•asaan burul. 

)\1erokok senngkali d1mulat d1 Sekolsh Menengah Penama. 

bahl.an scbclumnya Pada saat anak duduk d1 Sekolah 'l.ienengah 

\ta '· mcrokok mcrupakan kcg1atan yang meluas dalam berbaga1 

l.q:•aran "'"nl dan Jllgn th dacrah dacrah tcrlarang. sepeni d1 halama~• 

-cko1ah RcmaJa mcrnsa dmnya ham~ leb1h banyak menyesua1kan dm 

dengan norma-norma orang dewasa apabrla m~reka tidak mau dtanggap 

anak-anak melarnkan orang dewasa. salah satunya dengan cara merokok 
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Berkenaan dengan hal tersebut, para rcmaja yang sudah 

mendudul.1 bangku S!I.IA terlihat banyak yan!l"sudah menghrsap rokok Brasanya 

Jlka mer ka mempunyat ternan yang m:!rokok leblh dua orang, mruca kemgJ .. an 

mereka untuk merokok menjadt leb1b tinggi Hal in1 banyak dijumpai d1 
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