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SARI 
 

Ni’mah, Nujumun. 2010. Perilaku Merokok Mahasiswi Universitas Negeri 
Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas 
Negeri Semarang.  Pembimbing  I:  Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum, 
Pembimbing II: Drs. Sunarto, M.Si. 92 halaman. 
 
Kata kunci : perilaku, merokok, mahasiswi 

Latar belakang penelitian ini adalah banyak ditemuinya mahasiswi 
UNNES yang merokok di tempat umum. Fenomena tersebut sangat ironis 
mengingat UNNES merupakan perguruan tinggi yang sebagian besar 
mahasiswanya adalah calon pendidik yang nantinya akan menjadi teladan dan 
contoh bagi murid-muridnya. Perilaku merokok yang dilakukan oleh mahasiswi 
UNNES tersebut masih terasa asing dan belum bisa diterima oleh masyarakat, 
sehingga masyarakat Sekaran sering kali memberikan label pada mahasiswi 
UNNES perokok sebagai gadis pemberontak, nakal dan liar. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang 
melatarbelakangi mahasiswi UNNES merokok? 2) Bagaimana persepsi sosial 
masyarakat Kelurahan Sekaran (masyarakat dimana mahasiswi UNNES yang 
merokok tinggal) terhadap mahasiswi UNNES yang merokok?. Penelitian ini 
bertujuan untuk : 1) mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi 
UNNES merokok, 2) mengetahui persepsi sosial masyarakat Kelurahan Sekaran 
terhadap mahasiswi UNNES yang merokok. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Dari hasil penelitian terkumpul sejumlah 11 orang informan,  yang 
terdiri dari 5 informan kunci yaitu mahasiswi UNNES yang memiliki kebiasaan 
merokok dan 6 informan pendukung yaitu masyarakat Sekaran. Dalam 
mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) faktor-faktor yang 
melatarbelakangi mahasiswi UNNES untuk merokok yaitu, faktor lingkungan 
pergaulan, faktor lingkungan keluarga, faktor citra rokok yang keren, faktor 
pekerjaan. 2) Masyarakat Sekaran mempunyai persepsi bahwa mahasiswi UNNES 
yang merokok identik dengan perempuan nakal dan suka pada kehidupan bebas. 

Dari hasil penelitian ditarik simpulan bahwa: 1) faktor yang 
melatarbelakangi mahasiswi UNNES merokok diantaranya yaitu: a) mahasiswi 
UNNES yang jauh dari keluarga menjadikan peer group sebagai panutan dalam 
bertindak (role model), karena sebagian peer group-nya memiliki kebiasaan 
merokok hal tersebut mendorong subjek untuk melakukan hal sama. b) pekerjaan 
sambilan sebagian mahasiswi UNNES yang berhubungan dengan dunia entertain 
seringkali mendorong mahasiswi UNNES untuk memiliki kebiasaan merokok. 2) 
Persepsi yang diberikan masyarakat Sekaran pada mahasiswi UNNES perokok 
relatif beragam, namun umumnya masyarakat Sekaran berpersepsi bahwa 
mahasiswi UNNES perokok adalah individu yang nakal dan suka pada kehidupan 
bebas.Saran yang dapat diberikan peneliti sebagai upaya penanggulangan adalah 
1) treatment  penjenuhan ( saturation) yaitu subjek dibiarkan merokok secara 
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berlebihan sampai akhirnya merasa jenuh . 2) Cara penghindaran yaitu dengan 
cara menghindari teman-teman sebaya yang juga memiliki kebiasaan merokok, 
karena pada kenyataannya seseorang lebih banyak menghabiskan rokok ketika 
sedang bersama dengan teman yang juga mengkonsumsi rokok. 3) Memberikan 
stimuli yang tidak disukai (aversive stimuli) yaitu menciptakan stimulus yang 
tidak menyenangkan yang ditimbulkan bersamaan dengan perilaku yang ingin 
dikontrol. Misalnya bersedia di dihindari atau dicemooh oleh orang sekitar karena 
merokok di sembarang tempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perempuan, dalam budaya Jawa selalu ditempatkan sebagai tolok ukur 

keberhasilan sebuah keluarga. Keberhasilan sebuah keluarga dapat dilihat dari 

bagaimana masing-masing anggota keluarga memposisikan diri mereka baik di 

dalam keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu keluarga 

seharusnya mampu mengarahkan, mendidik, membimbing dan sebagai alat 

kontrol bagi perkembangan anak-anak mereka, namun masalah mulai timbul 

ketika seorang anak harus tinggal tidak satu rumah dengan orang tua mereka, 

misalkan untuk kuliah. Dalam kondisi demikian kontrol keluarga terhadap anak 

menjadi berkurang dan peran keluargapun lebih banyak tergantikan oleh peer 

group,  sehingga apa yang dilakukan teman sebaya itulah yang sering mereka ikuti 

misalnya perilaku merokok.  

 Merokok sendiri merupakan perilaku yang telah umum dijumpai dalam 

masyarakat. Perokok berasal dari berbagai kelas sosial, status, serta kelompok 

umur yang berbeda, meskipun demikian merokok lebih identik dengan laki-laki. 

Dalam budaya Jawa, perempuan perokok merupakan suatu hal yang belum wajar 

dan masih dianggap tabu. Oleh sebab itu perempuan perokok seringkali 

diidentikkan dengan perempuan tidak baik, nakal dan pemberontak.  
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 Lingkungan memang lebih menerima laki-laki untuk merokok, tapi pada 

kenyataannya fenomena perempuan perokok juga dapat kita temui disekitar kita, 

baik pelajar, mahasiswa ataupun perempuan dewasa. Bahkan kecenderungan 

perempuan perokok jumlahnya semakin meningkat. WHO memperkirakan sekitar 

sepertiga penduduk dewasa sedunia, atau 1,1 milyar orang, 200 ribu diantaranya 

perempuan, adalah perokok. Data menunjukkan bahwa di seluruh dunia sekitar 

47% laki-laki dan 12% perempuan adalah perokok. Di Negara-negara 

berkembang, 48% dari laki-laki dan 7% dari perempuannya adalah perokok, 

sementara di negara maju tercatat 42% dari laki-laki dan 24% dari perempuannya 

adalah perokok (Mangoenprasodjo dan Hidayati dalam Sari, 2008:2). Di 

Indonesia pada tahun 2003 terdapat 1,7% perokok perempuan, dan tahun 2004 

jumlahnya meningkat menjadi 4,5% (Aditama, 2006). Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, terdapat 5% ibu-ibu yang merokok dan 15% remaja putri yang 

merokok (pemda-diy.go.id). 

Tidak hanya jumlahnya yang terus bertambah, perempuan perokok juga 

semakin berani  dan tidak malu lagi jika harus merokok di tempat-tempat umum 

seperti di mall, tempat hiburan dan tempat-tempat rekreasi.  Bahkan fenomena 

perempuan perokok yang dulu hanya dapat di temui di kota-kota besar dengan 

norma sosial yang sudah mulai longgar, kini fenomena perempuan perokok 

dengan mudah dapat kita temui di daerah-daerah yang masih memegang kuat 

norma sosial sekalipun. Perempuan perokok seakan tidak peduli lagi dengan 

image buruk yang diberikan masyarakat pada dirinya.  
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Salah satu daerah yang masih memegang kuat norma sosial namun banyak 

didapati perempuan perokok adalah di Kelurahan Sekaran. Meskipun secara 

administrasi, kondisi fisik, dan ekonomi Kelurahan Sekaran masuk dalam kategori 

kota, namun kehidupan sosial di Kelurahan Sekaran masih berjalan dengan baik. 

Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya warga yang mengerjakan sesuatu secara 

bergotong royong, mereka juga berinteraksi dan berkomunikasi akrab satu dengan 

lainnya. Penduduk asli Kelurahan Sekaran  yang juga sebagai pemilik kos, tidak 

meperkenankan adanya percampuran antara penghuni laki-laki dan perempuan. 

Setiap malam juga masih diberlakukan batas jam kunjung kos sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hal ini memperlihatkan 

bahwa norma sosial di Kelurahan Sekaran masih dijunjung tinggi oleh warganya. 

Meski norma sosial masih terasa begitu kental pada kehidupan penduduk asli 

Sekaran, namun tidak menjadi kendala bagi beberapa mahasiswi UNNES untuk 

melakukan aktifitas merokoknya. Mereka merokok di tempat-tempat terbuka, seperti 

di pinggir jalan, di warung-warung makan, bahkan di kantin kampus. Mereka terlihat 

merokok dengan santainya tanpa perasaan malu, sekalipun hal itu dilakukan di daerah 

yang  masih menjunjung tinggi nilai dan  norma sosial yang ada. 

Di sisi lain, fenomena yang berkembang dalam masyarakat Sekaran adalah 

bahwa perilaku merokok yang dilakukan oleh mahasiswi UNNES tersebut masih 

terasa asing dan belum bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat Sekaran yang 

masih menjunjung tinggi norma, belum bisa menerima fenomena bahwa seorang 

wanita memiliki kebiasaan merokok sehingga masyarakat Sekaran sering kali 
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memberikan label pada mahasiswi UNNES perokok sebagai gadis pemberontak, 

nakal dan liar. 

Fenomena mahasiswi UNNES merokok merupakan suatu hal yang sangat 

ironis mengingat UNNES sebagai salah satu perguruan tinggi yang banyak 

diminati oleh masyarakat terutama masyarakat Jawa Tengah. Dimana sebagian 

besar mahasiswanya merupakan calon pendidik yang seharusnya menjadi contoh 

bagi peserta didiknya, tapi pada kenyataannya sekarang di kampus UNNES 

banyak ditemui mahasiswi yang merokok. Karena hal itulah peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PERILAKU MEROKOK MAHASISWI 

UNNES (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi mahasiswi UNNES  merokok?  

2. Bagaimana persepsi sosial masyarakat Kelurahan Sekaran terhadap 

mahasiswi UNNES yang merokok? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang melatar belakangi mahasiswi 

UNNES merokok. 
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2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sekaran terhadap 

perilaku mahasiswi UNNES yang merokok. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini meliputi dua manfaat yaitu secara teoritis dan secara 

praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Dapat membantu pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya 

Sosiologi dan Antropologi 

b. Agar dapat digunakan untuk salah satu bahan kajian yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam penelitian yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa UNNES 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

mahasiswa UNNES mengenai gambaran nyata tentang fenomena sosial 

perilaku merokok di kalangan mahasiswi UNNES, faktor-faktor penyebab 

mahasiswi UNNES merokok, juga dampak-dampak yang diperoleh dari 

perilaku merokok tersebut. Dengan demikian diharapkan para mahasiswi 

dapat memilih perilaku yang sesuai dengan norma, pantas dan sehat untuk 

dilakukan demi menunjang aktivitasnya sehari-hari. 
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b. Bagi Penulis 

Sebagai seorang mahasiswa jurusan Sosiologi-Antropologi, dapat 

menambah referensi pengetahuan tentang fenomena sosial yang ada 

dalam masyarakat. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

Batasan istilah dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membatasi 

ruang lingkup bahasan. Agar masalah yang diteliti fokus pada pokok masalah 

yang akan dibahas dan menghindari kemungkinan kekeliruan dalam penafsiran 

judul skripsi. Selain itu, penegasan istilah juga menentukan pula konsep utama 

dari permasalahan dan dapat mempermudah pemahaman.  

1. Perilaku 

Pengertian perilaku  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan 

(sikap) badan dan juga ucapan (KBBI, 1990:671). Sarwono (dalam 

Nasution, 2007), mendefinisikan perilaku sebagai sesuatu yang dilakukan 

oleh individu satu dengan individu lain dan sesuatu itu bersifat nyata. 

Menurut Morgan, tidak seperti pikiran atau perasaan, perilaku merupakan 

sesuatu yang konkrit yang dapat diobservasi, direkam maupun dipelajari. 

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah perilaku merokok 

yang dilakukan oleh mahasiswi UNNES yang masih aktif mengikuti 

kuliah. 
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2. Merokok 

Rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) 

yang dibungkus daun nipah atau kertas. Pada dasarnya merokok adalah 

menghisap  rokok sedang perokok adalah orang yang suka merokok. 

(KBBI, 1990:752). 

Menurut PP No.81/1999 Pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan 

tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari 

tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau 

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 

tambahan (dalam Istiqomah, 2003:20). 

Menurut Armstrong (dalam Sari, 2008), merokok merupakan suatu 

“tindakan mengambil sebatang rokok, menyulutnya dengan pemantik api, 

memandangi asap dan memegang sesuatu dalam tangannya………”. 

Merokok adalah suatu kegiatan membakar temabakau yang 

kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa, temperatur pada sebatang rokok yang telah dibakar 

adalah 900ºC utuk ujung rokok yang dibakar dan 30ºC untuk ujung rokok 

yang terselip diantara bibir perokok (Sitepoe dalam Istiqomah, 2003:20) 

Merokok yang dimaksud disini adalah perilaku atau tindakan 

mengambil sebatang rokok hasil olahan tembakau, yang kemudian 

menyulutnya dengan pemantik api, menghisapnya dan menikmati setiap 

hisapan dari batang rokok tersebut.  
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3. Mahasiswi 

 Pengertian mahasiswa yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi, 

sedangkan  mahasiswi yaitu mahasiswa perempuan (KBBI 2002:697). 

Adapun kriteria mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswi 

UNNES yang masih aktif mengikuti perkuliahan, dan memiliki kebiasaan 

merokok, yaitu berupa perilaku atau tindakan mengambil sebatang rokok 

hasil dari olahan tembakau, kemudian menyulutnya dengan pemantik api, 

menghisapnya dan menikmati setiap hisapan dari batang rokok tersebut 

sehingga kebutuhan rokoknya terpenuhi. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Untuk lebih mudah dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka 

laporan penelitian ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:  

1. Bagian pendahuluan 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, pernyataan, abstrak, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar serta daftar lampiran.  

2. Bagian Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Pembatasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.  
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang kajian pustaka yang 

membahas teori yang melandasi judul skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data dan analisis data.  

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang mendasar pada hasil penelitian.  

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang rokok dan perilaku merokok 

memang sudah banyak dilakukan yang menunjukkan keragaman dari berbagai 

segi. Hal itu tampak dari sudut pandang ilmu kesehatan, sosial, ekonomi, 

psikologi maupun agama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Doll dan Hill, 

dua orang dari Inggris (dalam Aditama, 1992:15), meneliti hubungan antara 

penyakit dengan kebiasaan merokok. Dari penelitian itu, mereka menyimpulkan 

bahwa penyakit yang disebabkan oleh merokok adalah kanker paru, kanker 

kerongkongan, kanker saluran napas lainnya, bronkitis dan emfisema. 

Penelitian yang dilakukan Horn, seorang dokter (dalam Nainggolan, 

1996:17) menemukan bahwa seseorang menghisap rokok  mempunyai tujuan 

untuk merangsang perasaannya terutama di pagi hari, merokok karena sudah 

kecanduan, untuk mengurangi perasaan-perasaan negatif, karena sudah menjadi 

kebiasaan, untuk kepuasan di mulut, merokok hanya sekedar untuk bersantai. 

Aditama (2006:45) menyatakan hasil penelitiannya bahwa pada perempuan 

perokok yang hamil menunjukkan peningkatan terjadinya berbagai komplikasi, 

seperti: abortus, gangguan perkembangan tumbuh janin, bayi lahir dengan berat 

badan lebih rendah yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko terjadinya 

penyakit dan memperlambat perkembangan fisik bayi. 
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Selain beberapa penelitian yang sudah disebut di atas, masih banyak 

penelitian-penelitian serupa yang mengkaji tentang perilaku merokok. Di UNNES 

penelitian yang serupapun juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2008) dan Puspitasari (2010) yang sama-sama mengkaji 

fenomena mahasiswi UNNES yang memiliki kebiasaan merokok. Akan tetapi 

dalam dua penilitian tersebut nampak sekali perbedaannya, dimana Sari dengan 

penelitiannya ”Kebiasaan Merokok Remaja Putri (Studi Kasus Pada Mahasiswi 

UNNES 21 Tahun)” menggunakan pendekatan secara psikologis dalam analisis 

datanya, sehingga hasil penelitian Sari ini tidak jauh berbeda dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Horn. Dari penelitiannya Sari menemukan bahwa 

mahasiswi UNNES yang merokok lebih banyak didorong oleh alasan psikologis 

seperti merokok untuk mengurangi kecemasan dan stres, merokok untuk 

mendatangkan kesenangan, kenyamanan, ketenangan dan meyegarkan pikiran, 

serta merokok untuk menghilangkan grogi dan mendatangkan kesenangan. 

Penggunaan istilah remaja putri untuk menyebut mahasiswi UNNES 21 

tahun pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2008) tentu kurang tepat 

mengingat mahasiswi adalah sosok individu yang berada pada tahap 

perkembangan dewasa awal seperti yang dikemukakan oleh Monks, Knoers dan 

Haditono (1992: 281-285) bahwa 18-21 tahun merupakan masa dimana individu 

berada pada batas dewasa awal, namun di Nederland begitu juga di Indonesia 

secara hukum seseorang dikatakan dewasa bila ia sudah menginjak 21 tahun 

(meski belum menikah) atau sudah menikah (meskipun belum berusia 21 tahun). 

Hal ini berarti bahwa pada itu seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya 



12 

 

dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. 

Penggunaan teori yang kurang tepat tersebut tentunya akan mempengaruhi pada 

hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh Sari. 

Penelitian lain yang juga mengkaji fenomena mahasiswi UNNES merokok 

adalah hasil penelitian dari Puspitasari (2010) yang berjudul ”Kebiasaan Merokok 

Pada Mahasiswi UNNES (Studi Kasus 4 Mahasiswi UNNES)”. Penelitian 

Puspitasari ini mengkaji bagaimana status ekonomi keluarga mahasiswi UNNES 

perokok dan bagaimana hubungan sosial mahasiswi UNNES perokok dengan 

mahasiswa lainnya. Dari hasil penelitian Puspitasari dapat diketahui bahwa, 

mahasiswi UNNES yang memiliki kebiasaan merokok berasal dari keluarga 

dengan status ekonomi menengah keatas yang memungkinkan bagi orang tua 

untuk memberikan uang saku lebih bagi anak-anaknya. Pemberian uang saku yang 

cukup banyak tersebut pada akhirnya membuat mahasiswi UNNES dapat 

melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya tidak perlu dilakukan seperti 

merokok, mengunjungi diskotik, mengunjungi tempat karoke dll. Mahasiswi 

UNNES perokok memiliki hubungan sosial yang baik dengan mahasiswa lainnya. 

Umumnya mereka (mahasiswi UNNES perokok) adalah individu yang pandai 

bergaul, dan memiliki banyak teman, namun mereka kurang pandai untuk 

menyaring mana yang baik untuk dirinya atau bukan sehingga mereka cenderung 

mudah terbawa arus dalam pergaulannya tersebut.  

Meskipun sudah ada dua penelitian sebelumnya yang mengkaji mahasiswi 

UNNES perokok, namun masalah mengenai bagaimana pengaruh lingkungan 

sosial dalam membentuk perilaku merokok mahasiswi UNNES atau bagaimana 
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persepsi dari masyarakat sekitar (masyarakat Sekaran) terhadap mahasiswi 

UNNES perokok belum dijawab ataupun dikaji secara mendalam. Studi ini 

bertujuan untuk menjawab dua permasalahan tersebut, sehingga hasil studi ini 

dapat digunakan untuk melengkapi hasil studi sebelumnya. 

 

B.   Landasan Teori 

Brata (2008:3), Agar suatu karya atau suatu kajian dapat dikatakan sebagai 

karya ilmiah maka di dalam menganalisis data hasil penelitian harus menerapkan 

teori tertentu. Maka dalam menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, 

penulis memanfaatkan teori perilaku menyimpang dan teori persepsi sosial 

sebagai alat analisisnya. 

1. Perilaku 

  Walgito (2003:13), Perilaku atau akivitas yang ada pada individu 

tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang 

diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun 

stimulus internal. Namun demikian sebagian besar perilaku individu 

merupakan respon terhadap stimulus eksternal. 

 Perilaku merupakan bagian dari kebudayaan. Perilaku bukan 

sesuatu yang bersifat genetis tetapi perilaku dipelajari dengan dipengaruhi 

oleh lingkungan. Koentjaraningrat (1990:75) Lingkungan itu adalah 

pangkal dari segala tingkah laku. Situasi-situasi pangkal ini disebut 

stimulus (S), dan berada di luar diri makhluk ini. Situasi lingkungan 

menyebabkan timbulnya suatu dorongan batin untuk berbuat, yaitu drive 
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(D) dalam dirinya, yang sebaliknya mengakibatkan reaksi, atau respon (R). 

Reaksi ini berupa suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh makhluk 

tersebut. Perumusan tersebut di atas dapat diilustrasikan dengan mudah 

melalui contoh berikut : Suatu makhluk melihat makanan (S) yang 

membuatnya merasa lapar dan menyebabkan timbulnya dorongan batin 

untuk makan (D). Sebagai respon terhadap dorongan itu ia kemudian 

mencari makan (R). Respon terhadap suatu dorongan batin tertentu dapat 

menyebabkan hilangnya dorongan tadi, tetapi dapat juga tidak, atau hanya 

hilang sebagian. Makhluk yang makan itu dapat kehilangan rasa laparnya, 

dan dapat juga tidak. Bila suatu (R) tertentu selalu menyebabkan hilangnya 

suatu (D) dalam suatu (S) tertentu, maka (R) itu akan diketahui sebagai (R) 

yang menghasilkan dan karena itu makhluk tadi selalu akan 

mengulanginya setiap kali ada (D) yang sama, yaitu muncul dalam (S) 

yang sama. Dengan perkataan lain, makhluk tersebut telah membiasakan 

diri (jadi telah belajar) untuk melakukan suatu (R) bila ada (D) tertentu, 

dalam suatu (S) tertentu. 

 Dari uraian di atas, maka perilaku dapat diartikan sebagai pola 

tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai respon terhadap 

stimulus, yang memberikan ciri khusus pada pelakunya dan jika dilakukan 

berulang-ulang berubah menjadi kebiasaan. Perilaku yang ada pada 

individu merupakan sebuah pengaktualisasian diri yang diwujudkan dalam 

bentuk tindakan. Pada dasarnya setiap individu memerlukan pengakuan 
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atas eksistensinya baik dalam kelompoknya atau dalam masyarakat, oleh 

sebab itulah individu berperilaku. 

a. Perilaku Menyimpang 

Narwoko (2004:78), perilaku menyimpang adalah perilaku dari 

para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, 

tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut 

anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau 

komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, 

adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. 

Clinard dan Meier (dalam Narwoko, 2004:83-86) mendefinisikan 

perilaku menyimpang dalam empat sudut pandang. Pertama, secara 

statistikal adalah salah satu yang paling umum dalam pembicaraan 

awam. Penyimpangan secara statistikal adalah segala perilaku yang 

bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang 

jarang dilakukan. Kedua, definissi secara Absolut atau mutlak yang 

beranggapan bahwa aturan sosial bersifat “mutlak” atau jelas dan 

nyata, sudah sejak dulu, serta berlaku tanpa terkecuali, untuk semua 

warga masyarakat. Definisi dari kaum absolutis ini berasumsi bahwa 

aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas dan anggota-

anggotanya harus menyetujui tentang apa yang disebut sebagai 

menyimpang dan bukan. Itu karena standar atau ukuran dari suatu 

perilaku yang dianggap conform sudah ditentukan terlebih dahulu, 
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begitu pula dengan apa yang disebut menyimpang juga sudah 

ditetapkan secara tegas. Dengan demikian diharapkan setiap orang 

dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar dan 

menghindari perilaku yang menyimpang. Ketiga, definisi secara reaktif 

yang menyatakan bahwa perilaku dianggap menyimpang apabila 

perilaku individu mendapatkan reaksi dari masyarakat atau agen 

kontrol sosial kemudian mereka memberi cap atau tanda (labelling) 

terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap menyimpang, 

pelakunya juga dikatakan menyimpang. Dengan demikian apa yang 

dianggap menyimpang tergantung dari reaksi anggota masyarakat 

terhadap suatu tindakan. Keempat, definisi secara normatif yang 

berasumsi, bahwa penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu 

norma sosial. Norma dalam hal ini adalah suatu standar tentang apa 

yang seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga 

masyarakat pada suatu keadaan tertentu. Pelanggaran terhadap norma, 

seringkali diberi sanksi oleh penonton sosialnya. Sanksi-sanki tersebut 

merupakan tekanan dari sebagian besar anggota masyarakat yang 

merasa konform dengan norma-norma tersebut. Ada dua konsepsi 

umum tentang norma, yaitu sebagai suatu evaluasi atau penilaian dari 

tingkah laku dan sebagai tingkah laku yang diharapkan. 

Perilaku menyimpang bersifat relatif, tergantung dari masyarakat 

yang mendefinisikannya, nilai-nilai budaya dari suatu masyarakat, 

masa dan zaman, atau kurun waktu tertentu. Hal lain yang juga 
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menyebabkan perilaku menyimpang bersifat relatif adalah karena 

perilaku menyimpang itu juga dianggap seperti gaya hidup, kebiasaan-

kebiasaan, fashion atau mode yang dapat berubah dari zaman ke 

zaman. 

Secara umum Narwoko (2004:81), menggolongkan perilaku 

menyimpang kedalam beberapa tindakan antara lain : 

1. Tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh tindakan 

nonconform misalnya, memakai sandal butut ke kampus atau 

ketempat-tempat formal, membolos atau meninggalkan pelajaran 

pada jam-jam kuliah dan kemudian titip tanda tangan pada teman, 

merokok pada area bebas rokok, membuang sampah bukan di 

tempat yang semestinya, dan sebagainya. 

2. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang 

melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk 

tindakan asosial itu antara lain : menarik diri dari pergaulan, tidak 

mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum-minuman 

keras, menggunakan narkotika atau obat-obat berbahaya, terlibat di 

dunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual 

(homoseksual dan lesbianisme), dan sebagainya. 

3. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah 

melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau 

keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui 
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itu misalnya : pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, 

perkosaan, dan berbagai bentuk tindakan kejahatan lainnya, baik 

yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak 

dilaporkan oleh masyarakat, tetapi nyata-nyata mengancam 

ketentraman masyarakat. 

Pemahaman tentang bagaimana seseorang atau sekelompok 

orang berperilaku menyimpang dapat dipelajari dari berbagai 

perspektif teoritis. Paling tidak ada dua perspektif yang bisa digunakan 

untuk memahami sebab-sebab dan latar belakang seseorang atau 

sekelompok orang berperilaku menyimpang. Yang pertama adalah 

perspektif individualistik dan yang kedua adalah teori-teori sosiologi. 

Teori sosiologis berupaya menggali kondisi-kondisi sosial yang 

mendasari penyimpangan. Beberapa hal yang dianggap bersifat 

sosiologis dalam memahami tindakan menyimpang, misalnya proses 

penyimpangan yang ditetapkan oleh masyarakat, bagaimana faktor-

faktor kelompok subkultur berpengaruh terhadap terjadinya perilaku 

menyimpang pada seseorang, dan reaksi-reaksi apa yang diberikan 

oleh masyarakat pada orang-orang yang dianggap menyimpang dari 

norma-norma sosial (Narwoko, 2004:89). 

Salah satu teori penyimpangan yang berperspektif sosiologis 

adalah teori  belajar atau teori sosialisasi. Teori ini menyebutkan 

bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses belajar. Edwin 
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H. Sutherland (dalam Narwoko, 2004:92-94) menamakan teorinya 

dengan Asosiasi Diferensial yang meliputi sembilan proposisi yaitu: 

1. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau 

dipelajari. Perilaku menyimpang tidak diwariskan atau diturunkan, 

bukan juga hasil dari intelegensi yang rendah atau karena 

kerusakan otak. 

2. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya 

dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens. 

3. Bagian utama dari belajar tentang perilaku menyimpang terjadi di 

dalam kelompok-kelompok personal yang intim dan akrab. 

Sedangkan media massa, seperti TV, majalah atau koran, hanya 

memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan. 

4. Hal-hal yang dipelajari di dalam proses terbentuknya perilaku 

menyimpang adalah : teknis-teknis penyimpangan yang kadang-

kadang sangat rumit, tetapi kadang-kadang juga cukup sederhana 

dan petunjuk-petunjuk khusus tentang motif, dorongan, 

rasionalisasi, dan sikap-sikap berperilaku menyimpang. 

5. Petunjuk-petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk 

berperilaku menyimpang itu dipelajari dari definisi-definisi tentang 

norma-norma yang baik atau tidak baik.  

6. Seseorang menjadi menyimpang karena menganggap lebih 

menguntungkan untuk melanggar norma dari pada tidak. Apabila 

seseorang beranggapan bahwa lebih baik melakukan pelanggaran 
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daripada tidak karena tidak ada sanksi atau hukuman yang tegas, 

atau orang lain membiarkan suatu tindakan yang dapat 

dikategorikan menyimpang, dan bahkan bila pelanggaran itu 

membawa keuntungan ekonomi, maka mudahlah orang berperilaku 

menyimpang. Sebaliknya, seseorang menjadi tidak menyimpang 

karena orang itu beranggapan bahwa akan lebih menguntungkan 

jika tidak melakukan pelanggaran, dan kemudian ia mendapat 

pujian, sanjungan, atau dijanjikan mendapat pahala. 

7. Terbentuknya asosiasi diferensiasi itu bervariasi tergantung dari 

frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. 

8. Proses mempelajari penyimpangan perilaku melalui kelompok 

yang memiliki pola-pola menyimpang atau sebaliknya, melibatkan 

semua mekanisme yang berlaku di dalam setiap proses belajar. 

9. Meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi 

dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang umum, tetapi 

penyimpangan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan melalui 

kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku yang 

tidak menyimpang juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan 

kebutuhan yang sama. Misalnya, kebutuhan untuk diakui, 

merupakan ekspresi dari dilakukannya berbagai tindakan, seperti 

pembunuhan massal (dianggap tindakan menyimpang) dan ikut 

pemilihan presiden (dianggap tidak menyimpang). 
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b. Perilaku yang Sesuai Etika Budaya Jawa 

 Dalam budaya Jawa ada aturan-aturan yang menuntun warganya 

untuk berperilaku, aturan tersebut sering disebut sebagai etika. Etika 

yang kita pahami secara umum adalah seperangkat aturan tak tertulis 

yang disepakati bersama yang bertujuan agar manusia melakukan hal-

hal atau perbuatan yang dianggap baik, terkadang masyarakat 

menyamakannya dengan norma. Etika berasal dari bahasa Yunani 

yaitu ethos dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan yang nantinya 

didasari pemaknaan etika yang dipakai oleh Aristoteles, kata etika 

mempunyai relasi yang erat dengan kata moral yang berasal dari 

bahasa latin mores (dalam bentuk jamak), jadi etika secara etimologis 

berasal dari ethos dari bahasa Yunani dan mores dari bahasa Latin 

yang mempunyai makna sama yaitu adat kebiasaan(K Bertens,2004:4).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa, etika bisa disamakan dengan moral.  

 Etika mempunyai pengaruh dalam aktifitas fisik maupun religius 

spiritual pada kehidupan manusia. Suseno (2003:6), mengartikan etika 

lebih luas lagi yaitu keseluruhan norma dan penilaian yang 

dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui 

bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. 

 Sesuai dengan etika Jawa, perilaku seseorang harus didasarkan 

pada situasi-situasi yang menuntut sikap hormat, yaitu wedi, isin,dan 

sungkan (Hildred Geertz dalam Suseno-Magnis, 2003:63). Isin dapat 

diterjemahkan sebagai malu, enggan, canggung (keki), salah. Rasa 
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malu atau isin sudah dikembangkan sejak kecil, anak diajar untuk 

bersikap malu kepada tetangganya atau kepada masyarakat lainnya, 

kalau ada suatu kekeliruan yang patut ditegur. Sehingga anak yang 

seringkali ditegur kalau berbuat salah dihadapan orang lain ia akan 

langsung menunjukkan sikap malu-malu. Sikap ini isin atau malu 

dapat muncul dalam setiap situasi sosial, yang terjadi di luar hubungan 

keluarga sendiri. Sehingga, orang Jawa dalam hubungannya dengan 

orang lain selalu berada dalam keadaan tertekan perasaan isin atau 

malu. 

 Perasaan wedi dan sungkan-pun sebenarnya muncul dalam 

rangka isin. Dalam sistem pendidikan yang diberlakukan pada 

anaknya, orang Jawa mendidik anaknya untuk selalu bersikap wedi 

yang maksudnya takut kepada orang lain. Anak sejak kecil sudah 

diajar wedi terhadap orang yang harus dihormati. Sikap ini biasanya 

dikaitkan dengan sikap hormat terhadap orang yang lebih tua. 

Sehingga kalau ada sesuatu terjadi padanya, ia akan merasa wedi dan 

sekaligus isin kalau  ketahuan berbuat salah. 

(Suseno, 2003:64), Perasaan isin dan hormat merupakan satu 

kesatuan. Orang Jawa merasa isin apabila ia tidak dapat menunjukkan 

sikap hormat yang tepat. Dan kritik yang dianggap paling tajam untuk 

orang Jawa adalah ketika dikatakan ora ngerti isin. 

Selain prinsip hormat adapula prinsip-prinsip lain yang juga memberi 

tuntunan bagi orang Jawa dalam berperilaku seperti prinsip ma lima. 
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Istilah ma lima sebagaimana yang tergambar dalam Serat Ma Lima 

mengandung arti lima perilaku yang yang diawali oleh suku kata ma atau 

bunyi m, yaitu madat (menghisap candu), madon (melacur atau bermain 

perempuan), minum (mabuk minuman keras), main (berjudi), dan maling 

(mencuri). Lima perilaku tersebut sangat populer dan sangat bermakna 

bagi masyarakat Jawa hingga sekarang, merupakan perilaku pantangan 

yang harus dihindari karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan 

diri sendiri dan orang lain (Asna, 2001: 2). 

 Adapula etika sosial yang diajarkan oleh tokoh Ki Pariwara 

kepada Ki Jati Pitutur, yang dikenal dengan nama Pepali Ki Ageng 

Sela yaitu berisi anjuran sebaiknya manusia hidup: 1) Dapat membuat 

orang lain senang. 2) Hendaknya berhati-hati dalam ucapan dan 

pandangan. 3) Hendak manusia memiliki rasa malu kepada Tuhan dan 

manusia. 4) Hendaknya membangun persahabatan yang baik. 

 Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip yang telah disebut di atas 

kemudian muncul istilah njawani dan ura njawani. Menurut masyarakat 

Jawa pada umumnya, orang yang mampu berperilaku dengan 

mengindahkan nilai-nilai budaya Jawa secara utuh dinyatakan sebagai 

orang yang njawani, sedangkan orang yang belum mampu mengindahkan 

etika Jawa sering dikatakan ora njawani (Endraswara, 2003:5) 

 Kategori njawani dan ora njawani, semata-mata menjadi ukuran 

normative orang Jawa. Ukuran ini memang tidak tertulis, tetapi berupa 

sindiran lisan yang tiap-tiap komunitas Jawa juga masih dalam proses 
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terus menerus. Orang yang njawani dalam perbuatan sehari-hari akan 

muncul aspek-aspek Jawa tulen yang penuh aroma sopan santun. 

Segala hal yang menyangkut tutur kata, sikap, mimic tindakan kepada 

orang lain selalu mempresentasikan kepribadian Jawa. Orang yang ora 

njawani sikap dan perilakunya tak asli Jawa lagi. Orang Jawa tersebut 

biasanya akan mendapat “cap merah” dari orang yang Njawani 

(Endraswara, 2003:6). 

2.  Merokok 

Bermacam-macam bentuk perilaku yang dilakukan individu dalam 

menanggapi stimulus yang diterimanya, salah satu perilaku individu yang 

dapat diamati adalah perilaku merokok. Merokok telah banyak dilakukan 

pada zaman tiongkok kuno dan romawi, pada saat itu orang sudah 

menggunakan suatu ramuan yang mengeluarkan asap dan menimbulkan 

kenikmatan dengan jalan dihisap melalui mulut dan hidung (Danusantoso 

dalam Nasution 2007). Sedangkan Sue Armstrong dalam (Istiqomah, 

2003:16) memaparkan bahwa, pada tahun 1442 Christoper Colombus menulis 

dari Kepulauan Bahamas bahwa ia telah melihat seorang yang mendayung 

kanonya (sejenis sampan) dan berlalu-lalang di antara pulau-pulau sambil 

menghisap sejenis “daun kering” yang tampaknya sangat populer pada masa 

itu. Seorang peneliti lain, Amerigo Vespucci, melaporkan telah melihat orang 

menguyah tembakau di Venezuela pada akhir abad 15. Pada waktu itu 

pemakaian tembakau dalam salah satu bentuknya hanya dianggap sebagai 

kebiasaan aneh dari orang “kurang beradab” yang tinggal di daerah terpencil. 
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Pada saat ini perilaku merokok telah menjadi suatu kebiasaan pada 

sebagian orang, padahal secara medis merokok sangat merugikan 

kesehatan. Merokok pada orang dewasa dapat menyebabkan penyakit 

jantung dan stroke. Pada perokok muda, merokok dapat mengganggu 

kebugaran fisik, dan cenderung mengalami masalah napas pendek tiga kali 

lebih besar dibandingkan mereka yang non rokok. Lebih banyak perokok 

muda yang berobat ke dokter karena mengalami masalah emosional atau 

psikologi (kejiwaan). Seseorang yang merokok memiliki kecenderungan 

tiga kali lebih besar untuk menggunakan alkohol dan 22 kali lebih besar 

untuk menggunakan kokain (Mangoenprasodjo dan Hidayati dalam Sari, 

2008). 

Istiqomah (2003:2), Perilaku merokok pada generasi muda 

menjadi pemicu kecanduan narkoba, dan akhirnya melebar ke penyakit 

mental (teler, pemalas, daya kerja menurun, daya belajar menurun, bahkan 

ada yang mencuri demi untuk membeli rokok atau narkoba), atau dengan 

kata lain akan berakibat terserang penyakit jasmani dan rohani. 

a. Alasan Seseorang Merokok 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

merokok diantaranya faktor Psikologis dan faktor lingkungan sosial. 

Menurut Tomkins (dalam Sarafino dalam Sari, 2008:20) ada empat 

alasan psikologis seseorang merokok antara lain yaitu : merokok untuk 

menghasilkan perasaan positif, merokok untuk mengurangi perasaan 

negatif, merokok karena sudah menjadi kebiasaan, dan merokok karena 
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ketergantungan psikologis. Ketergantungan psikologis ini disebabkan 

oleh nikotin dan tar yang terkandung dalam sebatang rokok. Nikotin 

menggelitik otak sehingga otak mengeluarkan zat kimia yang membuat 

perasaan menjadi nikmat. Sayangnya rasa nyaman dan nikmat itu tidak 

bisa bertahan lama. Begitu rokok yang dihisap habis, rasa nyaman itu 

hilang sehingga mulut rasanya menjadi tidak enak lagi. 

 Sarafino (dalam Sari, 2008:20), Beberapa faktor sosial yang 

menyebabkan seseorang merokok adalah memiliki sedikitnya satu 

orang tua yang merokok, merasa bahwa orang tua kurang 

memperhatikan kebiasaan merokok mereka, memiliki saudara atau 

teman yang merokok, memiliki sikap positif mengenai rokok, dan tidak 

percaya jika merokok dapat membahayakan kesehatan. 

 Serupa dengan Sarafino, Istiqomah (2003) berpendapat bahwa 

Individu yang merokok dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, 

faktor lingkungan keluarga, faktor pencitraan rokok yang keren, 

pengaruh idola dan sponsor suatu pertunjukan/show, dan faktor agama. 

 Lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah 

dan media masa sebagai agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang 

melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan 

tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau pihak-pihak yang membantu 

seorang individu menerima nilai-nilai. Dapat pula dijelaskan dimana 

seorang individu belajar terhadap segala sesuatu hal (Narwoko, 

2004:72).  
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 Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak 

selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga 

mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang 

diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Narwoko (2004:75), proses 

sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan 

oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling 

mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat sosialisasi 

dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan 

oleh agen sosialisasi yang berlainan. 

  Hampir semua orang termasuk mahasiswi UNNES sangat sedikit 

yang memulai merokok karena alasan kenikmatan. Sitepoe 

menyebutkan bahwa alasan utama menjadi perokok adalah karena 

ajakan teman-teman yang sukar ditolak (dalam Soamole, 2004). Begitu 

juga dengan Leventhal Prohaska dan Hirschman (dalam Sari, 2008: 

147) yang menyatakan bahwa ketika anak muda mencoba rokok 

pertamanya, mereka biasanya merokok dengan ditemani teman-

temannya, dan dengan dorongan dari teman-temannya atau seperti 

pendapat Antonuccio, Lichtenstein dan Buglan (dalam Sari, 2008: 147) 

yang memaparkan bahwa remaja biasanya merokok dalam kehadiran 

orang lain, khususnya teman semereka.  Salah satu sisi positif individu 

muda adalah mereka mempunyai solidaritas yang kuat pada 

kelompoknya. Akibatnya apabila ada anggota kelompok telah 

melakukan kegiatan merokok maka  sebagai anggota kelompok 
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individu merasa harus melakukannya juga. Mahasiswi UNNES 

merokok bukan karena alasan menyukai rokok tapi karena tidak ingin 

dianggap sebagai orang asing dalam kelompoknya. 

3. Mahasiswi  

Pengertian mahasiswa adalah komunitas yang diharapkan dapat 

menerapkan pendidikan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari seperti 

yang dikemukakan oleh Ishak (dalam Mantri, 2007) bahwa mahasiswa 

merupakan seorang individu yang sedang menjalani kurun waktu tertentu 

dalam dunia pendidikan, terjembataninya atau dikomunikasikannya 

anatara masa pendidikan teoritis dengan masa pendidikan yang mulai 

mencocokkan realitas sosial diluar lingkungan kampus dengan kaidah-

kaidah teoritis yang mereka pelajari dan disinilah bermula wawasan 

idealisme sebagai akibat hasil refleksinya antar pengetahuan sosial yang 

ada dengan kaidah universal yang mereka pelajari atau yakini. 

Mahasiswa adalah komunitas intelek yang diharapkan melalui 

pendidikan yang didapatkannya, dalam pengertian luas bisa menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mahasiswa harus memiliki 

tingkah laku yang mencerminkan orang berpendidikan, lebih dari 

masyarakat awam, dalam artian sopan dan halus tata bahasanya (Anwar 

dalam kompas mahasiswa Edisi 74,2005 :17) 

Mustofa dalam (kompas Mahasiswa Edisi 74 2005:20) 

mendefinisikan bahwa, mahasiswa adalah kumpulan orang muda terpelajar 

merupakan kelompok sosial yang khusus dan diharapkan bangsanya 
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menjadi pengerak kearah yang lebih baik. Oleh karena itu perguruan tinggi 

menyediakan fasilitas untuk menimpa dan pengembangan kemampuan 

berfikir dan keterampilan atau kecakapan hidup.  

Sebagai sekolompok orang muda, mahasiswa seharusnya mengisi 

waktu dengan menambah pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, 

sehingga mahasiswa akan memiliki orientasi kemasa depan sebagai 

manyang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Mahasiswa yang 

berorientasi ke masa depan itulah yang akan dibutuhkan dalam 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses 

perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, 

dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor 

pembangunan maupun masyarakat (Soekanto 2002 :407). Pembangunan 

nasional mengharapkan mahasiswa menjadi kelompok pemuda yang kelak 

mempunyai kepekaan terhadap berbagai persoalan yang ujungnya bertitik 

fokus pada perjuangan membela kepentingan rakyat.  

Bila diamati dengan seksama, mahasiswa mempunyai kedudukan 

yang sangat unik yaitu sebagai kaum yang diterima oleh semua lapisan 

masyarakat dan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. 

Keberadaan tersebut juga didukung oleh karakteristik mahasiswa yang 

rata-rata masih bermuda, penuh semangat, dinamis dan tidak takut 

kehilangan sesuatu yang merusak idealisme dirinya. Karena itulah di 

lingkungannya mahasiswa sering dikatakan sebagai intelektual sejati. 

Ketika harus terjun ke masyarakat diharapkan dapat dengan mudah 
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berbaur, dan ketika harus berurusan dengan kaum birokrat diharapkan 

mampu mengimbangi dengan kemampuan intelektual dan pendidikan yang 

telah diterimanya selama ini. Oleh sebab itu. Mahasiswa berperan strategis 

dalam kehidupan berbangsa yaitu sebagai penerus cita-cita bangsa. 

4. Persepsi Sosial 

Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian 

terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu 

(Walgito, 2003:45). Proses terjadinya persepsi diawali dengan penerimaan 

stimulus oleh indera yang kemudian diteruskan ke dalam otak untuk diberi 

arti sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan diraba.  

Davidoff (dalam Walgito,2003:46), Sebagai aktivitas yang 

intergrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, 

pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain 

yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam mempersepsi stimulus. 

Jadi sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman yang tidak sama, 

kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, maka 

kemungkinan hasil persepsi individu satu dengan individu lain tidak sama. 

Objek persepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang berwujud 

benda-benda disebut sebagai persepsi benda (things perception) atau juga 

disebut  non-social perception, sedangkan bila objek persepsi berwujud 

manatau orang disebut persepsi sosial atau social perception (Heider dalam 

Walgito, 2003:47). 
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Persepsi sosial merupakan suatu proses individu untuk 

mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi individu lain yang 

dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang 

ada dalam diri individu yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran 

mengenai individu yang dipersepsi (Taguiri dalam Lindzey dan Aronson 

dalam Walgito, 2003:48). 

Taguiri dan Petrullo (dalam Walgito, 2003:48), beberapa hal 

yang dapat ikut berperan dan dapat berpengaruh dalam mempersepsi 

manusia, yaitu (1) keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manyang 

akan dipersepsi, (2) situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi 

stimulus, (3) keadaan orang yang mempersepsi. Walaupun stimulus 

person-nya sama, tetapi kalau situasi sosial yang melatarbelakangi 

stimulus person berbeda, akan berbeda hasil persepsinya. 

Pikiran, perasaan, kerangka acuan, pengalaman-pengalaman, atau 

dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan 

berpengaruh dalam seseorang mempersepsi orang lain. Hal tersebut 

disebabkan karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated. Bila 

orang yang dipersepsi atas dasar pengalaman merupakan seseorang yang 

menyenangkan bagi yang mempersepsi, akan lain hasil persepsinya bila 

orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya. 

Demikian pula dengan aspek-aspek lain yang terdapat dalam diri orang 

yang mempersepsi.  
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Demikian pula situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus 

person juaga akan ikut berperan dalam hal mempersepsi seseorang. Bila 

situasi sosial yang melatarbelakangi berbeda, hal tersebut akan dapat 

membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Orang yang biasa bersikap 

keras, tetapi karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk 

menunjukkan kekerasaannya, hal tersebut akan mempengaruhi dalam 

seseorang berperan sebagai stimulus person. Keadaan tersebut dapat 

mempengaruhi orang yang mempersepsinya. Karena itu situasi sosial yang 

melatarbelakangi stimulus person mempunyai peran yang penting dalam 

persepsi, khususnya persepsi sosial. 

C. Kerangka Berpikir 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

Faktor-faktor yang melatar 
belakangi mahasiswi merokok

Stimulus Internal Stimulus Eksternal 

Drive (dorongan untuk merokok) 

Respon (perilaku merokok) 

Perilaku menyimpang 
mahasiswi UNNES

Kebiasaan merokok 
mahasiswi UNNES
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  Bermacam-macam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

mahasiswi UNNES satu diantaranya adalah kebiasaan merokok. Adapun 

faktor-faktor yang melatar belakangi mahasiswi UNNES untuk merokok 

dipengaruhi oleh stimulus/ rangsangan, baik yang datang dari dalam diri 

individu/stimulus internal atau dari luar diri individu yang berupa (lingkungan 

sosial). Stimulus (rangsangan) kemudian memunculkan drive (dorongan) pada 

diri individu untuk merokok. Kemudian drive (dorongan) tersebut akan 

direspon (ditanggapi) dengan mencoba untuk merokok, namun ternyata respon 

tersebut akan kembali muncul jika terjadi drive dalam stimulus yang sama, 

kemudian hal tersebut akan terjadi secara berulang-ulang dan menjadi perilaku 

yang biasa dilakukan seseorang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan Penelitian 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong (2005:3), penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

   Pada dasarnya metode penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman tentang kenyataan dengan menggunakan proses 

berpikir induktif, dimana peneliti terlibat dalam situasi dan latar fenomena 

dengan memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks 

suatu kejadian yang unik dengan memperhatikan perbedaan konteks yaitu 

antara harapan dan kenyataan. 

Sementara yang dimaksud dengan studi kasus adalah suatu 

pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu 

kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya kontrovensi dari 

pihak luar (Salim, 2001:93). Studi kasus bisa berarti strategi dalam penelitian, 

bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Inti studi 
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kasus ini adalah berusaha untuk mengungkap bagaimana perilaku merokok 

pada mahasiswi UNNES, apa yang melatar belakangi mahasiswi UNNES 

merokok dan bagaimana persepsi masyarakat sekitar (Masyarakat Sekaran) 

terhadap perilaku mahasiswi UNNES yang merokok. 

 

B.   Fokus Penelitian 

 Penelitian ini akan memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: 

1. Mengkaji perilaku merokok pada mahasiswi UNNES dan latar belakang 

mahasiswi UNNES merokok 

2. Mengkaji bagaimana persepsi sosial masyarakat Kelurahan Sekaran 

terhadap mahasiswi UNNES yang merokok.  

 

C.   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 

Kota Semarang sebagai lokasi berdirinya Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Pengambilan lokasi didasarkan pada alasan bahwa, banyak ditemuinya mahasiswi 

UNNES yang merokok di tempat-tempat umum seperti di tempat kos, di pinggir 

jalan, di warung makan bahkan di area kampus. Dalam masyarakat Sekaran 

sendiri perempuan merokok adalah hal yang masih tabu untuk dilakukan sehingga  

apabila mahasiswi merokok di area umum sekitar lingkungan kampus, tak bisa 

dipungkiri lagi bahwa penduduk pribumi yang menjumpainya akan 

mempersepsikan perilaku mahasiswi tersebut. 
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D.    Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh berasal dari tiga sumber, 

yaitu informan, pustaka, dan kenyataan yang diamati 

1. Informan 

 Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk 

keperluan informasi. Informan dapat juga diartikan sebagai orang yang 

dapat memberikan informasi atau keterangan tentang data-data yang 

diperlukan oleh peneliti, yaitu mengenai perilaku merokok yang dilakukan 

oleh mahasiswi UNNES. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebelas 

informan yang terdiri dari lima informan kunci dan sepuluh informan 

pendukung. Lima informan kunci yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi UNNES yang masih aktif mengikuti perkuliahan dan 

memiliki kebiasaan merokok, sedang informan pendukung dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sekaran yang terdiri dari ketua 

RT, tokoh masyarakat, pemilik kos-kosan dan pedagangan angkringan. 

2. Pustaka 

Pustaka atau sumber buku yang dimaksud adalah berupa literatur dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam 

penelitian ini literatur yang digunakan berasal dari penelitian Dian sari 

Puspita mengenai “ Kebiasaan Merokok Remaja Putri”, dan Umi 

Istiqomah Mengenai ”Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok.” 
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3.  Kenyataan yang Diamati 

Data yang diperoleh dari kenyataan yang diamati adalah data yang 

mencakup perilaku merokok mahasiswi UNNES dan kegiatan sehari-hari 

mahasiswi UNNES perokok, serta kenyataan lainnya yang tidak menutup 

kemungkinan ditemui di lokasi atau lapangan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1.  Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diamati. Menurut Walgito (2003:27), 

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara 

sistematis dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra 

terutama mata sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-

kejadian pada waktu kejadian itu terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap 

subjek penelitian secara langsung. Adapun jenis observasi yang digunakan 

adalah observasi partisipan, diaman peneliti secara langsung ikut 

mengambil bagian dalam situasi yang akan diobservasi. Hal-hal yang 

diobservasi adalah mengenai kondisi sosial lingkungan sekitar kampus 

UNNES, kondisi fisik dan sosial tempat tinggal mahasiswi UNNES 

perokok, kebiasaan merokok pada mahasiswi UNNES. Peneliti juga 



38 

 

melihat bagaimana aktivitas sehari-hari mahasiswi UNNES perokok 

dengan jalan sering berkunjung ke kos subjek dan ikut menghabiskan 

waktu bersama subjek.  

Pada saat melakukan observasi, Peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian melakukan pengamatan serta melakukan pencatatan data-data 

hasil pengamatan yang diperoleh sehingga peneliti tidak lupa meskipun 

data yang diperoleh masih berupa gambaran umum. Hal ini karena 

nantinya data tersebut akan diolah lagi atau dianalisis. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data melalui percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). 

Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam 

Moleong, 2005: 186) adalah untuk mengkonstruksikan mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian, 

dan kebutuhan-kebutuhan lain sebagai yang dialami masa lalu, 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan lain telah diharapkan untuk dialami 

masa yang datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manmaupun bukan manusia, 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

 Wawancara ini dimaksudkan untuk mengungkap perilaku 

mahasiswi UNNES dengan subfokus perilaku merokok pada mahasiswi 
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UNNES. Wawancara tersebut ditujukan kepada subjek penelitian yaitu 

mahasiswi UNNES yang masih aktif kuliah dan memiliki kebiasaan 

merokok. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap 

persepsi sosial masyarakat Sekaran terhadap perilaku merokok yang 

dilakukan oleh mahasiswi UNNES, sehingga wawancara ditujukan kepada 

masyarakat Sekaran sebagai masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswi 

UNNES yang merokok.   

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung secara mendalam, dengan mahasiswi UNNES 

perokok di lokasi penelitian, yaitu di kos, di kampus maupun di tempat 

nongkrong subjek. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, 

notulen, rapat, agenda. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil atau 

mengutip suatu dokumen, catatan atau hasil penelitian yang sudah ada 

guna mendukung kelengkapan informasi. Metode ini untuk melengkapi 

data dari wawancara dan observasi yang berupa catatan tertulis dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi (Arikunto, 

1993:202). 

Adapun data yang didokumnetasikan berasal dari penelitian terdahulu 

yang mendukung dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian yang 

telah dilakukan oleh, Dian Sari Puspita mengenai “ Kebiasaan Merokok 
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Remaja Putri”, Indri Kemala Nasution mengenai Perilaku merokok Pada 

remaja  dan Umi Istiqomah mengenai Upaya menuju generasi tanpa 

merokok. 

 

G.  Objektivitas dan Keabsahan Data 

Pengukuran objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Moleong (2005: 330), triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data mengenai perilaku merokok pada mahasiswi UNNES dan persepsi sosial 

masyarakat Sekaran terhadap perilaku merokok mahasiswi UNNES. Sehingga 

dalam penelitian ini, untuk mengukur objektivitas dan keabsahan data, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber. 

Menurut Patton dalam Moleong (2005:330), triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengukur 

objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

  Data-data yangdiperoleh dari informan melalui metode wawancara 

dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan. Sehingga peneliti 
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dapat dengan mudah menyimpulkan data yang valid dan relevan yang 

berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti 

menemukan hasil wawancara dengan hasil pengamatan sangat relevan. 

Contohnya peneliti melakukan wawancara tempat yang sering digunakan 

untuk merokok oleh mahasiswi UNNES, dalam pengamatan ditemukan 

bahwa tempat-tempat yang sering digunakan untuk merokok diantaranya 

adalah di warung hik, di sekitar kampus Fakultas Bahas dan Seni (FBS) 

dan belakang Fakultas Teknik (FT). 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

  Dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen 

yang berkaitan, peneliti dapat mengukur apakah data hasil penelitian valid 

atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan isi dokumen yang relevan dengan 

topik penelitian, sehingga peneliti yakin untuk memasukkan data yang 

benar-benar valid untuk menjawab berbagai permasalahan dalam 

penelitian ini.  

 

H. Metode Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data 

kualitatif yaitu dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 
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data-data di lapangan (Miles, 1992:16). Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke 

dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik 

kesimpulan.  

Setelah melaksanakan penelitian data yang didapat masih dalam 

bentuk data secara umum atau luas. Seperti halnya data mengenai kondisi 

fisik tempat tinggal mahasiswi UNNES perokok, kondisi sosial tempat 

tinggal mahasiswi Unes perokok, kebiasaan merokok mahasiswi UNNES, 

aktivitas sehari-hari mahasiswi UNNES perokok, persepsi sosial 

masyarakat Sekaran terhadap perilaku merokok mahasiswi UNNES. Data - 

data tersebut kemudian dipilih atau digolongkan lebih khusus sesuai 

dengan fokus penelitian. Dengan menyederhanakan data tersebut, peneliti 

lebih mudah dalam menggolongkan data sesuai dengan pokok 

permasalahan 

2. Penyajian Data  

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk 

teks naratif (miles, 1992:17). dalam penyajian data berbentuk sekumpulan 

informasi yang tersusun sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan 

secara naratif sesuai dengan pemaparan yang akan ditampilkan dalam 

pembahasan hasil penelitian.  
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Setelah mereduksi data, kemudian data tersebut disajikan dalam 

bentuk teks naratif. Diantaranya adalah pemaparan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian 

berupa gambaran umum lokasi penelitian, perilaku merokok mahasiswi 

UNNES, latar belakang mahasiswi UNNES merokok, persepsi sosial 

masyarakat Sekaran terhadap perilaku merokok mahasiswi UNNES 

perokok. 

3.  Menarik Simpulan (verifikasi) 

Menarik simpulan adalah suatu tinjauan pada catatan yang telah 

dilakukan di lapangan. Penarikan simpulan sebenarnya hanyalah sebagian 

dari suatu konfigurasi yang utuh. Simpulan-simpulan juga diverifikasi 

selama kegiatan berlangsung.  

   

 

 

 
 

Bagan 2. Alur Kegiatan Analisis Data Kualitatif 
Komponen – komponen analisis data (Miles & Huberman, 1992:20) 

 
  

Reduksi 
 Data 

Penyajian 
Data 

Penarikan 
kesimpulan/verifikasi 

Pengumpulan 
Data 
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 Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena banyaknya data yang dikumpulkan maka diadakan 

reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal 

tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu simpulan / verifikasi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Universitas Negeri Semarang 

UNNES sebagai salah satu universitas negeri yang berada di 

Semarang, merupakan  pembaharuan dari IKIP Semarang yang didirikan 

pada tahun 1965 oleh Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan). IKIP Semarang merupakan institusi keguruan dan ilmu 

pendidikan yang dalam pelaksanaannya mempersiapkan mahasiswanya 

untuk menjadi guru dalam dunia pendidikan. Adapaun nama-nama fakultas 

di lingkungan IKIP Semarang pada saat itu adalah Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan 

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 

Seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 

1999 tentang Keputusan Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan 

menjadi Universitas, maka IKIP Semarang kemudian secara resmi berganti 

nama menjadi Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/0/1999 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang dan No. 225/0/2000 tentang 
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Status Universitas Negeri Semarang diubah menjadi Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial 

(FIS), Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas 

Hukum (FH). 

Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing fakultas di 

UNNES telah membuka berbagai jurusan yang tak kalah ragamnya dengan 

jurusan-jurusan di Universitas lain di Semarang. Jumlah mahasiswa dan 

mahasiswi pun mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke 

tahun. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah mahasiswa-

mahasiswi baru yang diterima untuk kuliah di UNNES, bahkan tak jarang 

pula di temui mahasiswa dari luar negeri yang kuliah mengambil salah satu 

jurusan di UNNES. Dengan banyaknya pendatang baru menjadikan daerah-

daerah di sekitar lingkungan UNNES bertambah ramai dari tahun ke tahun. 

Dari paparan di atas, dapat kita bayangkan bagaimana hiruk-pikuk 

suasana yang ada di kompleks UNNES setiap harinya. Dengan beragam 

jenis aktifitas dan perilaku yang dilakukan oleh mahasiswa menjadikan 

daerah sekitar lingkungan kampus terlihat ramai dari waktu ke waktu.Salah 

satu bentuk perilaku yang terlihat adalah adanya kebiasaan merokok yang 

dilakukan oleh sebagian mahasiswi UNNES. Para mahasiswi ini tidak 

merasa risih dan malu ketika merokok di temapat umum, seperti di warung-

warung makan, di tempat tongkrongan, bahkan di sekitar kompleks kampus 

tempat mereka menjalani kuliah. 
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2. Kelurahan Sekaran 

a. Kondisi Geografis Kelurahan Sekaran 

  Kelurahan Sekaran berada di pegunungan dengan ketinggian 

200-300m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Kelurahan 

Sekaran masuk dalam wilayah pembagian Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. Wilayah Kelurahan Sekaran terdiri dari 4 dukuh, yaitu dukuh 

Banaran, dukuh Sekaran, dukuh Bandar Dowo (Bangkong) dan dukuh 

Persen yang mencakup 7 RW dan 25 RT. Luas wilayah Kelurahan 

Sekaran secara keseluruhan adalah 490,718 Ha, dengan batas wilayah 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kelurahan Sukorejo 

 Sebelah Selatan : Kelurahan Patemon 

 Sebelah Timur : Kelurahan Srondol Kulon 

 Sebelah Barat : Kelurahan Kalisegoro 

Penduduk asli Sekaran beranggapan bahwa Sekaran saat ini 

sudah sangat berbeda dengan yang dulu, dimana dulu Sekaran adalah 

tempat yang jauh dari keramaian, religius dan syarat akan kehidupan 

pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kegotongroyongan 

dan sopan santun. Perubahan di kelurahan Sekaran mulai dirasakan 

semenjak dibangunnya UNNES di kelurahan ini. Perubahan yang terjadi 

tidak hanya yang terlihat secara fisik, namun pola perilaku dan tatanan 

sosial yang ada juga mengalami perubahan. Semua perubahan tersebut 
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tidak lepas dari pengaruh yang berasal dari para mahasiswa dan 

mahasiswi dengan latar belakang sosial budayanya masing-masing. 

b. Gambaran Umum Kependudukan Kelurahan Sekaran 

Jumlah penduduk di Kelurahan  Sekaran pada tahun 2009  secara 

keselurahan berjumlah 6.128 jiwa, yang terdiri dari 3.131 laki-laki dan 

2.997 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kelurahan 

Sekaran dari keseluruhan jumlah penduduk adalah 1.543 KK. Penduduk 

di Kelurahan Sekaran sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. 

Disamping bertani penduduk Sekaran juga bekerja sebagai penyedia jasa 

baik jasa kos-kosan, laundry ataupun dengan membuka warung makan.

 Pola pikir yang ditanamkan oleh masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 

warganya yang melakukan pendidikan yaitu tamatan SD sebanyak 24,3%, 

tamat SLTP 23,3%, tamat SLTA 14,7% dan perguruan tinggi hanya 

3,2%. Hal itu dikarenakan oleh stigma bahwa pendidikan itu ujung-

ujungnya adalah bekerja dan bekerja itu adalah mencari kebutuhan hidup 

(sandang, pangan dan papan). Hal ini menjadi stigma yang akhirnya 

mendorong masyarakat lebih berorientasi pada materi. Akibatnya adalah 

sebagian besar masyarakat lebih memilih bekerja dan mendapatkan uang 

dari pada sekolah. 

Baik jenis pekerjaan ataupun tingkat pendidikan inilah yang 

nantinya akan berpengaruh pada persepsi yang diberikan masyarakat 

Sekaran berkaitan dengan fenomena mahasiswi UNNES perokok. 
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3. Gambaran Umum Kehidupan Mahasiswi UNNES 

 Sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 UNNES menjadi perguruan 

tinggi yang rata-rata setiap tahun menerima mahasiswa lebih dari 5.000 

orang mahasiswa dan jika dijumlahkan keseluruhan mahasiswa yang ada 

mencapai lebih dari 26.000 mahasiswa (sumber: BAKPSI UNNES). Dengan 

jumlah yang banyak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan efek keberagaman dalam kehidupan sosial mahasiswa. Salah 

satu keberagaman mahasiswa UNNES nampak pada keberagaman daerah 

asal dan pola sikap yang tercermin dalam aktifitas keseharian ataupun 

keberagaman yang lainnya seperti agama, status sosial ekonomi keluarga 

ataupun keberagaman-keberagaman lainnya. 

 Berkaitan dengan keberagaman daerah asal, sebagian besar 

mahasiswa UNNES berasal dari propinsi Jawa Tengah yang meliputu tiga 

jalur besar yaitu daerah sepanjang jalur pantura, daerah sepanjang jalur 

selatan dan daerah sepanjang jalur tengah yang berupa dataran tinggi. Selain 

mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah, juga terdapat mahasiswa yang 

berasal dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Timur, dan beberapa propinsi 

yang berasal dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Lombok, meskipun presentasenya minoritas. 

 Bagi mahasiswa-mahasiwa yang berasal dari berbagai daerah 

tersebut di atas, kuliah di UNNES berarti harus hidup jauh dari rumah 

karena itu para mahasiswa tersebut membutuhkan rumah pondokan.  Rumah 

pondokan mahasiswa banyak ditemui disekitar kampus di Kelurahan 
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Sekaran. Rumah pondokan untuk mahasiswa dan mahasiswi terpisah 

tempatnya atau tidak satu atap bercampur antara laki-laki dan perempuan. 

Menurut data tahun 2009 jumlah mahasiswa yang kos di Kelurahan Sekaran 

yaitu berjumlah 4105. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

No Tempat Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Rt 01 Rw 01 

Rt 02 Rw 01 

Rt 05 Rw 01  

Rt 01 Rw 02 

Rt 02 Rw 02 

Rt 03 Rw 02 

Rt 01 Rw 03 

Rt 02 Rw 03 

Rt 03 Rw 03 

Rt 04 Rw 03 

Rt 01 Rw 04 

Rt 02 Rw 04 

Rt 03 Rw 04 

Rt 01 Rw 05 

Rt 02 Rw 05 

Rt 04 Rw05 

1279 

138 

180 

299 

462 

365 

264 

188 

171 

11 

28 

12 

120 

15 

276 

274 

 Jumlah 4105 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sekaran 2009 (dalam Arjiyanto, 2010) 
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Mahasiswa ataupun mahasiswi yang tinggal di Sekaan memiliki 

karakteristik yang sangat beragam, namun berdasarkan pengamtan dari 

penulis ada dua karakteristik pokok yang tercermin melalui perilaku sehari-

hari. Karakter tersebut adalah : 

a. Mahasiswa Biasa 

 Mahasiswa biasa adalah mahasiswa yang menjalankan kehidupan 

sehari-harinya dengan biasa saja. Tujuan utamanya adalah kuliah, 

sehingga kuliah menjadi prioritas utama. Mahasiswa ini tidak terlalu 

mementingkan penampilan dalam arti tidak terlalu mengikuti trend yang 

sedang berkembang di kalangan mahasiswa. 

b. Mahasiswa Konsumtif 

 Mahasiswa konsumtif adalah mahasiswa yang mementingkan 

penampilan. Mahasiswa dari kelompok ini rata-rata berasal dari keluarga 

dengan ekonomi berada sehingga memungkinkan bagi orang tua untuk 

memeberikan uang saku yang lebih kepada anak-anaknya. Pemberian 

uang saku yang berlebih inilah yang sering kali dijadikan para mahasiwa 

untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti kebutuhan 

akan prestige dengan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap 

mampu meningkatkan gengsi seperti mengunjungi diskotik, club malam, 

ataupun restoran-restoran cepat saji. 

 Selain mementingkan gengsi (prestige) mahasiswa dari kelompok 

ini juga selalu mengikuti trend, baik mode pakaian ataupun penampilan 

fisik lainnya. Meskipun kuliah merupakan prioritas namun penampilan 
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fisik juga merupakan kebutuhan pokok untuk bergaul baik dengan 

sesame mahasiswi ataupun dengan orang lain. 

 

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Mahasiswi UNNES Merokok 

Mahasiswa adalah kumpulam orang muda terpelajar, merupakan kelompok 

sosial yang khusus dan diharapkan bangsanya menjadi penggerak kearah yang 

lebih baik (Mustofa dalam Kompas Mahasiswa edisi 74, 2005:20). Pernyataan 

tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa merupakan sosok penerus bangsa yang 

diharapkan dapat menggantikan generasi terdahulu dengan kualitas kerja dan 

mental yang lebih baik. Sebagai sosok penerus bangsa mahasiswa seharusnya 

mengisi waktu dengan menambah pengetahuan dan keterampilan atau keahlian. 

Terlebih untuk mahasiswa dan mahasiswi kependidikan, seharusnya memiliki 

tingkah laku yang mencerminkan orang berpendidikan lebih dari orang awam 

dalam artian sopan dan halus tata bahasanya karena kelak mereka diharapkan 

mampu menjadi panutan bagi anak didiknya. 

Harapan-harapan yang ditujukan pada mahasiswa ataupun mahasiswi 

belum dapat terwujud sepenuhnya, terbukti masih banyak mahasiswa maupun 

mahasiswi yang melakukan hal-hal yang menurut masyarakat umum adalah 

perilaku yang kurang pantas untuk dilakukan semisal perilaku merokok, dugem, 

ataupun minum-minuman keras. 

Masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswi UNNES (masyarakat 

Sekaran) beranggapan jika perilaku mahasiswi UNNES merokok termasuk ke 

dalam perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang 
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dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang 

berlaku (Narwoko, 2004:78). Hal itu berarti mahasiswi UNNES yang merokok 

mempunyai perilaku yang bukan rata-rata dan jarang dilakukan, karena pada 

masyarakat Sekaran kebiasaan merokok hanyalah monopoli laki-laki. 

Sesuai dengan penggolongan perilaku meyimpang oleh Narwoko  bahwa 

perilaku meyimpang terbagi ke dalam tindakan nonconform, tindakan anti sosial 

dan tindakan kriminal (Narwoko, 2004:81).  maka perilaku mahasiswi UNNES 

yang merokok ini dapat digolongkan kedalam tindakan nonconform ataupun 

tindakan yang anti sosial. Di sebut sebagai tindakan nonconform karena perilaku 

merokok mahasiswi UNNES tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Masyarakat Sekaran sebagai masyarakat sekitar  berharap jika mahasiwi UNNES 

sebagai generasi yang terpelajar mampu dijadikan contoh dalam berperilaku, 

namun harapan tersebut belum seutuhnya dapat tercapai karena banyak mahasiswi 

UNNES yang justru memiliki perilaku yang menurut masyarakat Sekaran adalah 

sebuah penyimpangan seperti perilaku mahasiswi UNNES merokok. Yang kedua 

perilaku merokok mahasiswi UNNES ini digolongkan sebagai tindakan yang anti 

sosial karena kebiasaan merokok mahasiswi UNNES tersebut melawan kebiasaan 

masyarakat setempat (masyarakat kelurahan Sekaran), dimana merokok hanya 

menjadi konsumsi laki-laki saja. 

Perilaku mahasiswi UNNES untuk merokok di latar belakangi oleh 

berbagai faktor, seperti hasil penelitian terhadap lima mahasiswi UNNES yang 

memiliki kebiasaan merokok berikut ini: 
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1. Subyek Nia (Nama Samaran) 

 Nia (22 tahun) adalah mahasiswi UNNES jurusan seni musik, 

postur tubuh yang tinggi semampai dengan wajah cantik semakin membuat 

sempurna penampilannya. Nia ini adalah salah satu teman peneliti sendiri, 

ia pernah satu kos dengan peneliti ketika semester 1 dan 2. Hubungan yang 

terjalin antara peneliti dengan Nia terbilang akrab sehingga Nia tidak 

merasa curiga dan khawatir ketika peneliti melakukan penelitian. 

Keakraban yang terjalin antara peneliti dengan Nia membuat Nia tidak 

sungkan lagi menceritakan semua hal yang menyangkut dirinya. 

 Seperti yang telah dikatakan Nia bahwa ia mulai mengenal rokok 

ketika ia masih SMA, 

“ Aku ngrokok iku yo karna, konco-konco ku juga pada ngrokok…. Aku 
SMAne kan ne SMA kristen lha kui kumpulku karo cah mbeling-mbeling 
ngunu lho, biasane kui bali sekolah mampir matahari nongkrong ne café 
se dodol arak lha tak perhatikke konco ku kui mesti angger ngombe arak 
mesti pdo ngrokok…suwe-suwe aku yo pengen nyobo-nyobo  soale nek 
ngrokok iku ketok gaya…tur meneh aku kan sok sering nyanyi ne orkes-
orkes ngantenan lha iku rata-rata kabeh kru sak biduane ura lanang ura 
wedok yo pdo ngrokok pdo ngumbe…. yo karna konco-koncone ngunu 
kabeh aku yo teko nganut-nganut ae lagian kan yo lumayan bisa ngrokok 
bisa ngumbe gratis sak puase. 

  
“ Aku ngrokok itu karena teman-teman ku juga ngrokok…. Aku SMAnya 
kan di SMA kristen kebetulan teman bermainku anak-anak bandel, 
biasanya itu kalau pulang sekolah mampir matahari nongkrong di café 
yang jual arak nah itu tak perhatiin, pasti temanku kalau  minum arak pasti 
ngrokok….. lama-lama aku juga pengen nyoba soalnya kalau ngrokok 
keliatan keren….ditambah lagi aku sering  nyanyi di acara nikahan nah itu 
rata-rata semua kru dan penyanyinya baik laki-laki dan perempuan juga 
ngrokok dan minum….. karena semua teman seperti itu aku ya ikut-ikutan 
aja, lagian kan lumayan bisa ngrokok dan minum gratis sepuasnya.” 
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 Apa yang dialami oleh Nia diatas sesuai dengan temuan Leventhal 

Prohaska dan Hirschman (dalam Sari, 2008: 147) yang menyatakan bahwa 

ketika anak muda mencoba rokok pertamanya, mereka biasanya merokok 

dengan ditemani teman-temannya, dan dengan dorongan dari teman-

temannya. Begitu pula dengan Antonuccio, Lichtenstein dan Buglan 

(dalam Sari, 2008: 147) yang memaparkan bahwa remaja biasanya 

merokok dalam kehadiran orang lain, khususnya teman semereka. Apa 

yang terjadi pada Nia menggambarkan bahwa merokok disebabkan karena 

pengaruh teman se-peergroup-nya. Penemuan tersebut menunjukkan 

bahwa lingkungan pergaulan merupakan faktor penting yang turut 

melatarbelakangi individu untuk merokok. 

 Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya 

dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens (Edwin Sutherland 

dalam Narwoko, 2004:89). Dalam prosesnya sampai Nia berperilaku 

menyimpang (mengkonsumsi rokok) lebih dulu terjalin konmunikasi yang 

intens antara Nia dengan teman-temannya yang memiliki kebiasaan merokok. 

Komunikasi yang intens tersebut terjalin dalam pertemuan setiap hari di 

sekolah, mereka sering juga berkumpul bersama di luar jam-jam sekolah. Di 

dalam komunikasi dengan teman-temannya tersebut Nia mempelajari hal-hal 

yang dilakukan oleh teman-temannya seperti memperhatikan pada saat apa 

teman-temannya biasa mengkonsumsi rokok, hal-hal apa yang dilakukan 

temannya ketika merokok dan lain sebagainya hingga Nia benar-benar 

mencoba untuk merokok.  
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 Teman bermain atau peer group memang berpengaruh besar pada 

kebiasaan Nia untuk mengkonsumsi rokok. Apa yang dilakukan oleh teman 

bermain seolah menjadi patokan bagaimana Nia harus berperilaku sehingga 

ketika teman-temannya merokok Nia merasa harus juga ikut merokok agar  

bisa terlihat sama dengan teman-temannya tersebut. Begitu juga dengan 

pekerjan Nia sebagai penyayi juga ikut mendorong Nia untuk memiliki 

kebiasaan merokok, sehingga dapat dipahami jika perilaku yang ada pada 

individu bukanlah sesuatu yang timbul dengan sendirinya, namun akibat dari 

stimulus-stimulus yang datang dari lingkungan sekitar dimana individu berada 

yang kemudian mendorong individu tersebut untuk berperilaku. Begitu juga 

dengan perilaku Nia untuk merokok timbul sebagai respon terhadap stimulus 

orang-orang disekitarnya yang memiliki kebiasaan merokok sehingga 

mendorong Nia untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Sehingga hasil 

temuan ini membenarkan pendapat Koentjaraningrat (1990:75), bahwa “ 

lingkungan merupakan situasi pangkal dari segala tingkah laku, dimana 

situasi pangkal ini disebut sebagai stimulus dan berada di luar individu.” 

 Kebiasaan Nia untuk merokok juga dipengaruhi oleh kondisi 

emosionalnya. Nia mengaku jika dulu di awal perkuliahan pernah berniat 

berhenti merokok, hampir satu semester Nia tidak pernah lagi merokok 

namun stress karena patah hati dengan pacarnya ia kembali mengkonsumsi 

rokok. 

“ …..pernah berhenti ngrokok hampir satu semester tapi ujung-ujungnya 
ngrokoka lagi gara-gara berantem ma cowokku trus itu kan stress berat aku 
udah deh ngrokok lagi buat itu ngurangi stress” 
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 Mengurangi stress dengan jalan merokok memang menjadi pilihan 

Nia, bukan tanpa alasan hal itu dilakukannya karena dalam sebatang rokok 

terkandung nikotin yang memang dapat memunculkan efek tenang, namun 

sebenarnya itu hanya berlangsung untuk sesaat yang kemudian jika efek 

tersebut habis seorang individu akan kembali merokok untuk mendapatkan 

efek yang sama hingga akhirnya seseorang menjadi pecandu rokok. Seperti 

yang telah dijelaskan Muchtar ( dalam Sari 2008: 12), jika Nikotin 

menggelitik otak sehingga otak mengeluarkan zat kimia yang membuat 

perasaan menjadi nikmat. Sayangnya rasa nyaman dan nikmat itu tidak 

bisa bertahan lama. Begitu rokok yang dihisap habis, rasa nyaman itu 

hilang sehingga mulut rasanya menjadi tidak enak lagi. 

 Sejak SMA Nia memang sudah mengkonsumsi rokok, namun 

hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan itupun tidak dilakukannya setiap 

hari. Berbeda dengan saat ini, Nia terbiasa mengkonsumsi rokok kapan 

saja dia mau, bahkan semakin lama konsumsi rokoknya semakin banyak. 

Seperti penuturannya dalam hasil wawancara berikut : 

“ …. Yang membedakan itu, kalau dulu SMA ngrokoknya Cuma habis 2-3 
batang itu aja kalau lagi nongkrong atau kalau ngak ya kalau lagi dapet 
job. Diluar dua kondisi itu ya ngak ada ceritanya ngrokok, tapi itu dulu…. 
Kalau sekarang ya udah ngak berlaku lagi  sehari aja bisa habis 12 batang, 
asal pengen ngrokok ya ngrokok aja. Apalagi sekarang temen-temen yang 
ngrokok banyak bahkan cewek-cewek musik banyak juga yang 
ngrokok….” 
  
 Jika dulu waktu SMA Nia hanya mampu menghabiskan rokok 2-3 

batang saja, namun untuk saat ini ia mampu menghabiskan rokok sampai 

12 batang. Ini berarti intensitas maupun frekuensi seorang perokok akan 
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meningkat seiring tahap perkembangan individu. Sama halnya dengan Nia 

yang mulai merokok ketika masih remaja dengan 2-3 batang saja dan terus 

bertambah setelah ia bertambah dewasa. 

 Nia terbiasa merokok baik ketika di kos, di kampus, di warung 

makan ataupun di pinggir jalan. Nia memang sudah terbiasa merokok 

dimana saja meskipun tidak semua orang bisa menerima kebiasaannya 

tersebut, bahkan ia sempat dijauhi semua penghuni kos karena sering 

merokok di kos tapi, Nia tidak pernah menghiraukan teman-teman kos 

yang menentang kebiasaannya tersebut dan tetap saja melakukan 

kebiasaan merokoknya di kos. 

“ ngrokok dimana aja boleh, aku nggak pernah pilih-pilih tempat kok. Asal 
pengen ngrokok ya ngrokok aja mau di kos, di jalan, di kampus juga sering 
kok, kan banyak juga kan mahasiswi-mahasiswi lain yang juga ngrokok 
jadi seperti dapet temen kalo di kampus lihat ada cewek yang ngrokok” 
  

 Nia yang sudah terbiasa merokok dimana saja ia berada seolah 

tidak malu lagi dengan orang-orang yang berada disekitarnya. Ia-pun tak 

pernah merasa risih karena melakukan aktivitas yang menurut orang 

disekitarnya adalah perilaku yang menyimpang. Ia tak pernah 

menghiraukan jika dirinya dianggap menyimpang. Perilaku Nia tersebut 

bukan tanpa alasan, karena ternyata Nia mendapat dukungan dari orang 

tuanya. Keluarga Nia mengetahui jika Nia mempunyai pekerjaan sambilan 

sebagai penyanyi, keluargapun tahu jika Nia memiliki kebiasaan merokok 

namun sebatas hanya ketika ia mendapat Job, keluarga tidak mengetahui 

kalau ternyata Nia merokok setiap hari bahkan juga mengkonsumsi 

minuman keras. Seperti penuturannya berikut ini: 
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“ ………… orang tua ya tahu, tapi nggak apa-apa soalnya mereka tahunya 
sebatas ketika aku manggung dapat job aja…. Kalau tahu ternyata aku 
ngrokok tiap hari ditambah juga konsumsi alkohol pasti sudah dimarahi 
aku” 
 

Larangan orang tua untuk tidak merokok memang kurang begitu 

ditanamkan pada diri Nia. Apakah karena berhubungan dengan sesuatu 

yang menguntungkan dan berhubungan dengan pekerjaan atau karena 

alasan yang lain, namun bukan berarti anak yang merokok adalah 

kesalahan orang tua. anak (mahasiswi UNNES) berada jauh dari orang tua 

sehingga kontrol orang tua terhadap anak menjadi berkurang sehingga 

mereka lebih cenderung menjadikan teman sepergaulannya sebagai 

panutan dalam berperilaku termasuk juga untuk merokok. 

Meskipun terbiasa merokok dimana saja namun Nia mengaku 

merasa paling senang jika merokok di angkringan Nana Kyut yang berada 

di gang Pete, di sana ia bebas merokok sambil menikmati kopi 

menghabiskan waktu malam harinya. 

“…… paling seneng kalau ngrokok di tempate mbak Nana tahu 
kan? Yang di gang Pete itu lho. Aku hampir tiap malem kesana itu 
ngrokok sambil ngopi kalau sudah di sana pasti ketemu kanca-kanca trus 
ngobrol mpe pagi gitu. Pagi kalau ada kuliah sudah berarti bolos orang 
matanya ngantuk semaleman bergadang heheheh…. Kalau punya duit 
tongkrongannya kerenan dikit itu ke karokean kalau nggak ya ke labing” 
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Gb 1. Nia (nama samara) yang sedang terlihat merokok ketika     
   berada di angkringan Nana Kyut (20 Agustus 2010) 

 
 

 Dari penuturan Nia tersebut terlihat jika kebiasaannya 

mengkonsumsi rokok membawa pengaruh negative pada dirinya. Hal 

tersebut seperti yang dituturkan oleh Istiqomah (2003:2) bahwa “ perilaku 

merokok pada generasi muda menjadi pemicu munculnya penyakit mental 

seperti malas, teller, daya kerja menurun.” Begitu pula yang terjadi pada 

Nia, ia rela bergadang hanya untuk dapat menikmati beberapa batang 

rokok bersama teman-temannya. Karena kebiasaannya bergadang tersebut 

Nia sering tidak masuk kuliah pagi dengan alasan mengantuk. Jadi secara 

tidak langsung kebiasaan Nia untuk mengkonsumsi rokok juga membawa 

pengaruh negatif terutama munculnya rasa malas dan daya belajar yang 

menurun. 
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2. Kristin (Nama Samaran) 

Kristin adalah mahasiswi jurusan pendidikan seni musik UNNES. 

Mahasiswi 22 tahun asal Temanggung ini adalah teman KKN peneliti. Di 

UNNES, Kristin tinggal dalam satu kamar kos dengan pacarnya yang 

bernama Aji yang juga mahasiswa seni musik UNNES. Mereka tinggal 

dalam rumah kontrakan dengan 10 penghuni asli ditambah dengan dua 

orang cewek, dirinya dan Diana yang juga pacar dari salah satu penghuni 

kontrakan tersebut. 

Keputusan Kristin tinggal satu kos dengan pacarnya tentu bukanlah 

hal yang lazim dilakukan, mengingat diantara mereka bukanlah pasangan 

suami istri. Tinggal bersama dalam satu kamar kos menjadi pilihan Kristin 

sebagai cara menghemat biaya kos. Keputusan untuk tinggal bersama juga 

dilatarbelakangi oleh pandangan hidup punkers yang dianut yaitu anti 

kemapaman yang memungkinkan bagi Kristin untuk dapat hidup 

dimanapun dalam kondisi bagaimanapun. 

Berkaitan dengan pertama kali merokok. Kristin merokok ketika 

umur sembilan tahun, waktu itu ia penasaran dengan rokok karena sering 

melihat ayah dan kakaknya merokok.  Di masa kecilnya Kristin merokok 

hanya untuk main-main dan coba-coba saja. 

“ Pertama kali ngrokok itu umur Sembilan tahun masih kecil 
banget….gara-garanya sering lihat bapak sama kakakku ngrokok, akunya 
jadi penasaran pengen nyoba-nyoba….” 

 
Jelas terlihat jika orang tua mempunyai pengaruh yang besar pada 

diri seorang anak. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang utama bagi 
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seorang anak yang memungkinkan individu belajar terhadap segala 

sesuatu hal (Narwoko, 2004:72). Hal tersebut  karena keluarga merupakan 

kelompok primer yang selalu tatap muka diantara anggotanya, sehingga 

tidak mengherankan jika anak dengan leluasa meniru apa yang biasa 

dilakukan orang tuanya. Terlebih seringkali seorang anak mengalami 

konflik dalam proses sosialisasinya karena apa yang diajarkan 

bertentangan dengan apa yang dilihatnya. Kondisi yang demikianlah yang 

terjadi pada Kristin, meskipun ia tidak diajarkan untuk memiliki kebiasaan 

merokok namun ia terbiasa melihat orang tuanya merokok sehingga secara 

tidak langsung ia-pun telah belajar kebiasaan yang dilakukan oleh orang 

tuanya. Sebagai seorang anak,  Kristin menjadikan kebiasaan orang tuanya 

sebagai patokan dalam bertindak. Ketika mendapati orang tuanya memiliki 

kebiasaan merokok, Kristin mencoba mengikuti apa yang dilakukan orang 

tuanya tersebut.  

 Dapat juga ditarik simpulan bahwa seseorang berpeluang lebih 

besar untuk merokok jika memiliki orang tua yang merokok, Dorongan 

untuk merokok pada diri Kristin lebih besar karena sering melihat orang 

tuanya merokok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sarafino (dalam 

Sari, 2008:20) bahwa, “ salah satu faktor sosial  yang menyebabkan 

seseorang merokok adalah memiliki sedikitnya satu orang tua yang 

merokok.”  

 Kristin menjadi perokok aktif semenjak menjadi mahasiswi seni 

musik, UNNES. Faktor yang mendorong Kristin merokok adalah teman-
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teman di kampusnya sebagian besar juga memiliki kebiasaan merokok. 

Seperti hasil wawancara dengan Kristin berikut: 

“ Aku ngak pernah nyangka kalau ternyata kalau anak-anak disini juga 
pada ngrokok…. Ya karna pengaruh mereka itu aku jadi ngrokok seperti 
sekarang. Habis gimana ngak ketularan, temen-temen ku perokok semua. 
Lagi ngumpul ada rokok, di kantin ada rokok, di kost juga ada rokok lama-
lama juga ikut-ikutan mereka…” 
  
 Lingkungan memang berpengaruh besar pada perilaku seseorang. 

Walgito (2003:13), bahwa “perilaku atau aktivitas individu  sebagian besar 

merupakan respon terhadap  stimulus eksternal. Adapun yang dimaksud 

stimulus eksternal  disini adalah teman-teman Kristin yang memiliki 

kebiasaan merokok, karena seringnya bersama mereka lama kelamaan 

Kristin-pun terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini 

sama artinya Kristin telah belajar melakukan kebiasaan yang dilakukan 

oleh teman-temannya, karena memang perilaku itu tidak bersifat genetis 

tetapi perilaku itu dipelajari. 

Meskipun Kristin mengaku senang memperhatikan iklan rokok 

namun kebiasaan merokok yang dimilikinya lebih banyak dipengaruhi 

oleh teman-temannya yang juga memiliki kebiasaan merokok. Seperti 

hasil wawancara berikut ini: 

“ …… aku sering perhatiin iklan rokok yang ada di TV, di baliho-baliho 
pinggir jalan, tapi gak terlalu berpengaruh ya gak lantas iklan itu yang 
menyebabkan aku ngrokok wong aku ngrokok itu gara-garanya karena 
anak-anak FBS itu kan mahsiswinya banyak yang ngrokok jadi aku itu 
pengen ngrokok kaya mereka…… pegen juga buktiin kalau yang bisa 
ngrokok itu nggak Cuma cowok tapi cewek juga bisa…..harusnya kalau 
cewek itu nggak boleh ngrokok ya tolonglah itu cowok-cowok jangan 
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ngasih contoh. Kita ngrokok kan salah satunya juga penasaran ko cowok-
cowok itu seneng banget ngrokok.” 
 
 Media massa, seperti TV memang membawa pengaruh pada 

penontonnya karena pada dasarnya media massa berperan sebagai agen 

sosialisasi, namun ternyata media massa sepserti TV, majalah atau koran 

hanya memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan. 

Justru kelompok-kelompok personal dengan komunikasi yang akrab dan 

intimlah yang menjadi bagian utama seorang individu dalam mempelajari 

penyimpangan. Kelompok-kelompok personal tersebut bisa berasal dari 

peer group ataupun keluarga, karena memang disanalah individu bebas 

mempelajari perilaku orang-orang disekitarnya.  

 Hasil temuan tersebut diatas sesuai dengan teori Asosiasi 

Deferensial oleh Edward H. Sutherland (dalam Nawroko, 2004: 94) yang 

menyebutkan jika bagian utama belajar tentang perilaku menyimpang 

terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang intim dan akrab. 

Sedangkan media massa, seperti TV, majalah atau Koran hanya 

memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan.  Jadi jika 

diterapkan pada kasus Kristin yang sering memperhatikan iklan rokok itu 

hanya dijadikannya sebagai pengetahuan saja, seperti untuk mengetahui 

jenis rokok terbaru yang ada di pasaran, namun keinginannya untuk 

mengkonsumsi rokok di dorong oleh lingkungannya. Dimana orang-orang 

yang berada di sekitarnya adalah para perokok. 

 Dalam sehari kristin dapat menghabiskan rokok satu bungkus. Ia 

tidak pernah merasa canggung jika harus merokok di kampus ataupun 
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tempat-tempat umum lainnya, bahkan waktu mempersiapkan pagelaran, ia 

dengan beberapa mahasiswa lainnya merokok bersama. 

“ ….ngrokok di kampus sering juga mbak, biasanya di kantin kampus 
sambil nunggu kuliah selanjutnya….. pernah juga ngrokok bareng teman-
teman saat nyiapin pagelaran” 

 

Jika dihubungkan dengan motto UNNES sebagai kampus 

konservasi tentu tindakan Kristin merokok dikampus menjadi kurang pas 

karena jika ditengok arti konservasi sendiri adalah upaya untuk menjaga 

lingkungan. Lebih dari itu konservasi yang dimaksudkan UNNES adalah 

meliputi konservasi alam(lingkungan), konservasi tindakan atau perilaku, 

juga konservasi pengetahuan. Berarti seharusnya seluruh sivitas 

akademika UNNES mampu menjaga lingkungan, menjaga perbuatan dan 

juga menjaga pengetahuan dalam artian mengembangkan pengetahuan 

yang sudah ada, namun ternyata motto UNNES konservasi belum 

sepenuhnya mendapat dukungan baik dari dosen ataupun mahasiswa 

ataupun elemen yang lainnya. Terbukti masih banyak yang melakukan 

aktivitas yang tidak mencerminkan menjaga lingkungan, seperti yang 

dilakukan oleh Kristin, merokok di area kampus yang berarti 

menyebabkan polusi udara.  

Selain di kampus Kristin juga terbiasa merokok ketika berada di 

rumah seperti hasil wawancara berikut: 

“  Sekarang orang tua udah tahu aku ngrokok, yo dimarahi disuruh 
berhenti, tapi akunya mbandel…..mereka gak bisa apa-apa soalnya 
percuma aja aku dilarang kalau bapak sama kakakku masih ngrokok…. 
Paling sekarang mintanya aku ngrokok cukup di dalam rumah aja” 
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Pernyataan Kristin tersebut memberi pengertian bahwa dorongan 

untuk merokok lebih kuat dari pada larangan orang tua. Larangan dari 

orang tua tersebut timbul setelah anaknya merokok bukan mengantisipasi 

jauh-jauh sebelumnya agar anak tidak merokok. Larangan hanya bersifat 

mengendalikan untuk merokok dan bukan menghentikan merokok, 

buktinya mereka tetap merokk. Menghentikan merokok bagi seseorang 

yang sudah terlanjur merokok memang sulit. 

Dorongan merokok pada diri Kristin ini diperkuat dengan pendapat 

bahwa rokok bisa dikonsumsi siapa saja, tidak hanya laki-laki tapi juga 

perempuan termasuk  dirinya juga bisa merokok. Ia juga mengatakan kalau 

perempuan itu tidak boleh merokok maka tidak seharusnya laki-laki itu 

memberi contoh. Padahal sebelum ia memiliki kebiasaan merokok, Kristin 

merasa risih ketika melihat ada wanita yang merokok. 

Selain merokok Kristin juga terbiasa mengkonsumsi minuman 

keras, hal itu biasa dilakukan ketika sedang berkumpul dengan teman-

temannya, ia juga terbiasa mengunjungi club-club malam dan diskotik 

ketika sedang memiliki uang lebih, namun ia mengaku belum pernah 

mengkonsumsi obat-obatan. 

“ Miras sering, dugem juga sering tapi aku nggak ngobat ko mbak. Habis 
gimana lagi wong aku kan tinggal bareng Ajik di kontrakan yang 
mayoritas penghuninya laki-laki jadi yo ikut menyesuaikan dengan 
kebiasaan mereka aja….. kalau mabuk biasanya kalau lagi pas pada 
ngumpul di kontrakan itu yo pesta-pesta minuman tapi nggak sering-sering 
banget, yang lebih sering aku lakukan itu bergadang di embung mpe pagi 
itu jam 3 jam 4 baru pulang….jadi pagi harinya sering bolos gara-gara 
ngantuk…” 
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 Hasil temuan bahwa ternyata selain merokok Kristin juga memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi alkohol, sering mengunjungi diskotik bahkan 

tinggal satu kamar dengan pacarnya semakin memperkuat pendapat bahwa 

ternyata rokok seringkali menjadi jembatan yang menghubungkan 

seseorang dengan perilaku negatif. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian 

Mangoenprasodjo dan Hidayati (dalam Sari,2008), bahwa “seseorang yang 

merokok memiliki kecenderungan tiga kali lebih besar untuk 

menggunakan alkohol.” 

 

3. Nino (Nama Samaran) 

 Nino (23 tahun) asal Grobogan adalah mahasiswi fakultas ilmu 

keolahragaan (FIK). Postur tubuh yang tinggi besar dengan potongan 

rambut yang pendek membuat Nino secara sepintas mirip dengan laki-laki. 

Nino pertama kali merokok ketika ia semester lima, meskipun teman-

teman Nino banyak yang merokok dan sering ditawari untuk mencoba 

rokok namun stres karena putus dengan pacarnyalah yang lebih 

mendorong dirinya untuk merokok. Seperti penuturannya berikut ini: 

“ …… padahal teman kosku banyak lho yang ngrokok, aku juga sering 
ditawari ngrokok tapi sama sekali nggak ngaruh di aku…tapi karna waktu 
itu aku lagi stres banget….. habis putus dengan cowokku akhire aku 
nenangin diri itu dengan ngrokok. ya… pertamane emang batuk tapi ta 
rasa-rasain emang bisa nenangin pikiran, ngilangin stres juga…..sekarang 
malah ketagihan…..” 
 
 Hasil temuan tersebut memang sesuai dengan apa yang di 

ungkapkan oleh Tomkins (dalam Sarafino dalam Sari, 2008:20) bahwa ada 
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empat alasan psikologis seseorang untuk merokok, yaitu merokok untuk 

menghasilkan perasaan positif, merokok untuk mengurangi perasaan 

negatif, merokok karena sudah menjadi kebiasaan, dan merokok karena 

ketergantungan psikologis. Dalam kasus ini, terlihat jika tujuan Nino 

ketika pertama kali merokok adalah untuk mengurangi stress yang sedang 

ia rasakan dan ternyata cara yang dipilih memang mampu menenangkan 

pikirannya. Akan tetapi pada akhirnya Nino menjadi ketagihan, hal itu 

disebabkan oleh nikotin dan tar yang terkandung dalam sebatang rokok, 

dimana nikotin ini mengandung zat yang dapat menimbulkan efek tenang, 

akan tetapi efek tenang yang dihasilkan nikotin tidak berlangsung lama 

sehingga begitu efek tenang yang dihasilkan hilang Nino berusaha 

menyulut rokok kembali. Begitu seterusnya hingga akhirnya Nino menjadi 

ketagihan. Seperti yang dimaksudkan oleh Muchtar (dalam Sari 2008:2), 

bahwa “ Nikotin mengeluarkan zat kimia yang membuat perasaan nikmat, 

namun perasaan nikmat tersebut tidak bisa bertahan lama.” 

 Dari pernyataan Nino di atas dapat disimpulkan bahwa Nino 

sengaja merokok bukan atas paksaan dari orang lain, bukan meniru-niru 

orang lain, melainkan karena merasa tidak mampu menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi, akhirnya lari ke rokok tanpa menghiraukan 

kerugiannya. Mengapa merokok? Mungkin karena citra merokok untuk 

membuat hidup nikmat begitu kuat di pikiran kalangan muda termasuk 

juga Nino, bersamaan dengan itu mereka (mahasiswi yang jauh dari orang 

tua) butuh tempat berlindung dalam menghadapi konflik. Perhatian mereka 
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yang semula ke keluarga, kini setelah kuliah harus jauh dari keluarga 

sehingga perhatiannya lebih ke teman pergaulan, sementara teman 

pergaulannya banyak yang merokok, akhirnya individu bermasalah tadi 

lari ke rokok. Jadi peluang yang mengkondisikan individu untuk mencoba  

 dan merokok sangat besar.  

 Rokok pertamanya, Nino dapatkan dari salah satu teman kosnya 

yang kebetulan juga memiliki kebiasaan merokok. Nino yang awalnya 

merokok karena alasan untuk menghilangkan stres terus merokok sampai 

sekarang, dalam sehari ia biasanya menghabiskan rokok 3-4 batang saja, 

namun dapat bertambah jika dia sedang berkumpul dengan teman-

temannya  dan ketika ia sedang banyak pikiran ataupun stres karena Nino 

yakin kalau rokok bisa menenangkan  pikirannya dan menghilangkan 

stres. Meski begitu ia selalu menjaga agar tidak terlalu banyak merokok 

karena ia takut akan mempengaruhi kondisi fisiknya sebagai seorang atlet. 

Seperti penuturannya berikut: 

“…… kalau aku ngrokoknya ngak banyak, sehari standarnya 3-4 batang. 
Tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul apa stress ya bisa nambah, lihat sikon 
pokoknya, kalau mau ada pertandingan 2 bulan sebelumnya sudah berhenti 
ngrokok nanti habis pertandingan baru brani ngrokok lagi. Soalnya kerasa 
banget kalau ngrokok itu di nafasnya ngak bagus.” 
 
 Menurut Mangoenprasodjo dan Hidayati (dalam Sari, 2008) bahwa 

“Pada perokok muda, merokok dapat menganggu kebugaran fisik, dan 

cenderung mengalami masalah nafas pendek tiga kali lebih besar 

dibandingkan mereka yang non rokok.” Oleh sebab itulah Nino yang juga 

berprofesi sebagai atlet sangat mengontrol konsumsi rokoknya, terlebih 2 
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bulan sebelum pertandingan. Hal itu ditempuh sebagai upaya untuk 

menghilangkan efek rokok dalam tubuh. Dengan begitu Nino berharap 

ketika masa pertandingan tiba ia berada pada kondisi tubuh yang bugar. 

Nino terbiasa merokok di tempat kos karena pada dasarnya teman-

teman kos Nino banyak juga yang memiliki kebiasaan merokok, di 

tempat-tempat tongkrongan yang letaknya berdekatan dengan tempat 

tinggal penduduk Sekaran Nino sering juga merokok, tapi ia mengaku 

belum pernah merokok di lingkungan kampus. Tempat yang sering 

dijadikannya tempat nongkrong adalah rumah makan KM.7 yang terletak 

di Patemon.  

 

Gb.2 : Nino (nama samara) merokok  sambil menonton TV  
                        ketika peneliti bermain ketempat kosnya.  

(dokumentasi  tanggal 30 Agustus 2010) 
 

 Meskipun orang tua Nino tidak mengetahui bahwa ia merokok, 

namun Nino mengaku terbiasa merokok ketika sedang di rumah. Ia tidak 

merasa takut jika orang tuanya tahu karena adiknya juga merokok. Tidak 

hanya merokok, bahkan Nino juga terbiasa minum dengan adiknya. 
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Menurut dugaan Nino orang tuanya akan marah jika mengetahui dirinya 

merokok. Seperti hasil wawancara berikut:  

“ Dirumah sering juga ngrokok, soalnya adikku kebetulan cowok dia 
ngrokok juga. Kalau bau rokok sama orang tua  paling dikiranya kan 
adikku. Kalau sampai tahu aku yang ngrokok ya pasti udah dimarah-
marahi mbak. Untungnya adikku bisa diajak kompromi, meskipun tahu 
aku ngrokok tapi dia gak pernah ngadu bahkan yo kalau lagi stress banget 
aku sering itu minum bareng adekku juga, tapi aku belum berani yang 
alkoholnya tinggi paling-paling sekelasnya vodcka mix (merk minuman 
beralkohol dengan kadar alkohol yang rendah)……” 
 

Dari penuturan Nino di atas, terlihat jika kebiasaannya merokok 

mendekatkan dirinya untuk mengkonsumsi alkohol, meskipun untuk saat 

ini Nino hanya mengkonsumsi minuman dengan kadar alkohol rendah 

namun tidak menutup kemungkinan untuk Nino mencoba minuman 

dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Hasil penemuan ini sesuai dengan 

teori Mangoenprasodjo dan Hidayati (dalam Sari,2008) bahwa, “ 

seseorang yang merokok memiliki kecenderungan tiga kali lebih besar 

untuk menggunakan alkohol.” 

Menurut pandangan Nino, sebenarnya wanita yang merokok itu 

kurang etis apalagi untuk dirinya sebagai calon pendidik namun karena 

alasan penghilang stres, penenang pikiran dan ketergantungan  sampai 

sekarang-pun ia tetap merokok.  

“Sebenarnya sih kalau cewek ngrokok itu emang kurang etis ya, apalagi 
buat calon-calon guru, tapi bagaimana lagi yo udah ketergantungan susah 
untuk ditinggalkan lebih-lebih kalau stress.” 
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4. Rosi (Nama Samaran) 

 Rosiana atau yang akrab dipanggil Rosi adalah seorang mahasiswi 

fakultas ilmu keolahragaan (FIK) semester sembilan. Rosi berasal dari 

keluarga yang berada, ayahnya bekerja di pabrik rokok Djarum dan Ibunya 

adalah seorang ibu rumah tangga. Rosi memiliki seorang kakak laki-laki 

yang kepribadiannya sangat berbalik dengan dirinya, menurut penuturan 

Rosi kakaknya adalah seorang yang taat beragama. 

 

Gb.3: Tanpa sepengetahuan Rossi (nama samaran) peneliti mengambil  
 gambar Rossi yang sedang menikmati sebatang rokok 

         (dokumentasi tanggal 27 agustus 2010) 
 

  Dalam keluarga Rosi tidak ada anggota keluarga yang memiliki 

kebiasaan merokok, namun Rosi mulai mencoba merokok sejak ia duduk 

di bangku sekolah dasar karena meniru apa yang dilakukan teman-

temannya yang waktu itu sudah duduk di bangku Sekolah Menengah 

Pertama. Waktu kecil Rosi dengan mudah mendapatkan rokok dari 

ayahnya yang sering membawa pulang sample rokok dari tempatnya 

bekerja. Rokok- rokok tersebut oleh ayah Rosi biasanya dibagi-bagikan 
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pada saudara dan tetangga, tapi oleh Rosi sering diminta dengan alasan 

untuk diberikan ke teman-teman bermainnya yang pada saat itu rata-rata 

berlebih tua dari Rosi dan juga memiliki kebiasaan merokok. 

“Bapak kerja di pabrik Djarum, biasanya bapak sering bawa sampel rokok. 
Karena di keluarga gak ada yang ngrokok, sama bapak biasanya di kasih 
ke saudara-saudara dan tetangga. Trus apa, temen-temenku itu sering 
nyuruh aku mintain rokok ke bapak karna mang kebetulan waktu itu 
temenku  cowok dan rata-rata lebih tua dari aku, Dasar temen2 ku nakal-
nakal bukannya dilarang ngrokok, malah aku disuruh sama mereka 
ngrokok. Dari situ aku jadi nyoba-nyoba ngrokok.” 
 
 Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi seringkali berlainan 

dan tidak selamanya sejalan satu sama lain (Narwoko, 2004:72). Apa yang 

diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan 

dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Seperti yang terjadi 

pada kasus Rosi, meskipun dalam keluarga ia tidak pernah diajarkan untuk 

merokok, orang tua ataupun kakaknya juga tidak merokok tetapi  dengan 

leluasa Rosi mempelajarinya dari teman-teman bermainnya. Proses 

sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan 

oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling 

mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat sosialisasi dijalani 

oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen 

sosialisasi yang berlainan. 

 Rosi menjadi perokok aktif semenjak SMA. Ketika SMA Rosi 

mempunyai group band yang semua anggotanya adalah laki-laki dan 

perokok kecuali dia. Seringnya bersama dengan teman-teman ngeband-
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nya tersebut, Rosi yang sudah mengenal rokok sejak masih SD meningkat 

menjadi perokok aktif. Seperti hasil wawancara berikut: 

“ ………. Dulu di ajak teman-teman mbak. Aku ngeband kebetulan yang 
cewek cuma aku karna yang lain ngrokok, jadi kalau nggak ngrokok 
kurang kompak, nggak sama dengan mereka gitu kata mereka…… Lagian 
aku itu pengen keliatan maco gitu lho mbak.” 
 

 Menurut Edwin H. Sutherland (dalam Narwoko, 2004:92),bahwa 

bagian utama dari belajar tentang perilaku menyimpang terjadi di dalam 

kelompok-kelompok personal yang intim dan akrab. Seperti yang terjadi 

pada kasus Rosi bahwa kebiasaan Rosi untuk merokok diawali dalam 

kelompok band-nya dimana dalam kelompok band tersebut Rosi menjalin 

komunikasi secara intens yang menjadikan pertemanan diantara 

anggotanya begitu intim dan akrab. Keakraban tersebut yang akhirnya 

mendorong Rosi untuk berperilaku sama dengan anggota band lainnya 

termasuk juga untuk memiliki kebiasaan merokok.  

 Bagi mereka (Rosi dan teman-teman band-nya)  merokok adalah 

lambang persahabatan. Selain itu menurut pandangan  Rosi, rokok adalah 

lambang kejantanan sehingga dengan jalan merokok Rosi ingin 

membentuk citra diri nya menjadi sosok individu yang maco dan keren. 

Citra  merokok yang gaya dan keren memang bukan tanpa alasan. Jika di 

tengok asal usul merokok, bahwa merokok itu sering dikaitkan dengan 

kehidupan yang keras para penjelajah di masa lalu. Oleh sebab itu 

merokok seringkali dicitrakan sebagai sesuatu yang keren dan sebagai 

pertanda kejantanan (Istiqomah, 2003:16). 
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 Dalam kasus Rosi ini bisa dilihat jika sebenarnya hampir semua 

orang sangat sedikit sekali yang memulai merokok karena alasan 

kenikmatan. Alasan utama menjadi perokok adalah karena ajakan teman-

teman yang sukar ditolak, mengingat pada diri generasi muda terdapat 

solidaritas yang kuat pada kelompoknya. Akibatnya ketika anggota 

kelompok (anggota band) telah melakukan kegiatan merokok maka, 

sebagai anggota kelompok Rosi merasa harus melakukannya juga. Disini  

dapat dipahami jika awalnya Rosi merokok bukan karena alasan menyukai 

rokok tapi karena tidak ingin dianggap sebagai orang asing dalam 

kelompok band-nya tersebut. 

 Memang manadalah bagian dari lingkungan, namun demikian 

seorang individu tidaklah harus meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh 

individu lain. Begitu juga dengan Rosi tidak seharusnya meniru segala 

sesuatu yang di lakukan oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 

  Pernyataan lain diungkapkan Rosi bahwa merokok dapat 

membuatnya merasa lebih percaya diri seperti hasil wawancara berikut. 

“…………. Biar gak demam panggung biasanya itu sebelum main aku 

ngrokok dulu. Udah itu bisa tenang dan PD ngunu lho…..” 

  Dari pernyataan tersebut tampak jelas bahwa Rosi seringkali 

menggunakan rokok untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dan 

menekan perasaan negatif (grogi/demam panggung). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa citra rokok sebagai sesuatu yang keren, sebagai 

sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa PD (percaya diri), ataupun sebagai 
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sesuatu yang dapat meredam emosi dapat mempengaruhi seseorang untuk 

merokok. 

  Sejak SMA Rosi hanya sebatas merokok saja, namun semenjak 

kuliah Rosi juga mulai mencoba-coba mengkonsumsi alkohol. 

“ ….. yang membedakan sekarang sudah berani  minum, kalau dulu kan 

cuma ngrokok saja” 

Temuan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan 

Mangoenprasodjo dan Hidayati (dalam Sari,2008) bahwa, “seseorang yang 

merokok memiliki kecenderungan tiga kali lebih besar untuk 

menggunakan alkohol.” Jika  awalnya Rosi hanya mengkonsumsi rokok 

saja, namun setelah sekian waktu Rosi juga mengkonsumsi alkohol. 

  Rosi yang juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol sejenis 

bir memang lebih memilih untuk tidak memperlihatkan kebiasaan 

merokoknya pada masyarakat sekitar dan lebih memilih tempat-tempat 

tertentu seperti tempat bilyard dan kos. Meskipun begitu, kebiasaan Rossi 

untuk mengkonsumsi minuman alkohol ini bertentangan dengan prinsip 

ma lima  yang sangat popular dalam masyarakat Jawa. Harusnya sebagai 

seorang Jawa Rossi mampu menghindarkan diri untuk tidak 

mengkonsumsi alkohol seperti yang dimaksudkan  prinsip ma lima yang 

tergambar dalam Serat Ma Lima (dalam Asna, 2001:2), yang berisi ma 

madat (tidak mau memakai candu), ma madon (tidak mau bermain 

perempuan), ma main (tidak mau berjudi), ma minum (tidak minum 

alkohol), ma maling (tidak mencuri). 
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5. Ika (Nama Samaran) 

Ika  mahasiswi jurusan pendidikan luar sekolah fakultas ilmu 

pendidikan (FIP) semester sembilan adalah seorang mahasiswi berjilbab 

dengan pembawaan ceria. Ika memakai jilbab hanya pada jam-jam kuliah 

saja, selepas itu ia akan menanggalkan jilbab-nya dan berdandan sesuai 

keinginan dirinya. Tak pernah ada yang menyangkan jika mahasiswi yang 

mengenakan jilbab ketika kuliah ini ternyata bekerja sebagai Brand 

Ambasador atau SPG (Sales Promotion Girl) produk rokok Djarum. Dari 

pekerjaannya sebagai SPG tersebut Ika memiliki penghasilan antara satu 

juta rupiah sampai satu setengah juta rupiah perminggu dan bisa lebih jika 

ada konser musik yaitu antara lima ratus ribu sampai tujuh ratus ribu 

dalam semalam. Dengan penghasilannya yang terbilang besar untuk kelas 

mahasiswa Ika mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya sendiri 

dengan berlebihan, dalam sehari ia bisa menghabiskan uang tujuh ratus 

ribu hanya untuk makan dan nongkrong di café-café. 

Pekerjaannya sebagai SPG ketika malam hari, membuat Ika sedikit 

melupakan tugas-tugas kuliahnya bahkan tugas-tugas kuliahnya sering 

kali dikerjakan oleh pacarnya dan dirinya hanya sekedar berangkat 

kuliah saja. Yang ada di pikiran Ika waktu itu hanya kerja dan mencari 

uang saja.  

Di awal menjadi SPG, Ika belum mengenal rokok namun tuntutan 

kerja mengharuskan Ika untuk bisa merokok. Dari situ Ika terus berlatih 

untuk merokok hingga dirinya merasa benar-benar bisa merokok, namun 
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pada akhirnya Ika juga merokok ketika di luar jam kerjanya. Seperti 

yang dituturkannya dalam hasil wawancara berikut: 

“ ……. Kalau aku ngrokok itu yang ada di pikiranku cuma tuntutan 
kerja,soalnya namanya SPG itu kan kita harus bisa njual produk yang 
kita sponsori lah itu kan sangat tergantung bagaimana cara kita nawarin 
ke konsumen, kalau produknya rokok salah satu caranya ya itu dengan 
ngrokok…. kalau kita sudah ngrokok kita kan bisa njelasin ke konsumen 
rokok ini begini-begini rasanya ini-ini gitu….. aku aja ya…mbak di awal 
jadi SPG itu belum ngrokok, temen-temen SPG ku juga sering itu ngajak 
aku ngrok ayo ka ngrokok ayo ngrokok tapi aku masih tahan, meskipun 
juga ya kalau lagi pusing lihat sana-sini pada ngrokok bas-bus bas-bus 
itu pengen juga tapi itu aku slalu bilang sama diriku sendiri sabar, harus 
bisa tahan gitu…. Tapi ya karna itu tuntutan kerja jadine dengan 
kesadaran sendiri aku belajar ngrokok, kalau aku ngak ngrokok 
penjualan ku hancur aku gak dapet uang, kalau aku ngrokok penjualan 
ku bagus kalau dapat bonus penjualan yang seneng kan juga aku makane 
aku terus nyoba-nyoba rokok eeee jadi keterusan.” 
 
 Point pertama dari teori asosiasi deferensial mengatakan bahwa 

“perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar atau 

dipelajari. Perilaku menyimpang tidak diwariskan ataupun di turunkan, 

bukan juga hasil dari intelegensi yang rendah atau karena kerusakan 

otak,” Edwin H. Sutherland (dalam Narwoko, 2004:92) 

 Tentu saja kebiasaan Ika untuk merokok bukan karena hasil 

intelegensi ika yang rendah bukan juga karena kerusakan otak Ika karena 

sudah jelas bahwa Ika adalah seorang mahasiswi UNNES, dimana 

seorang mahasiswi itu adalah individu intelek yang diharapkan mampu 

menerapkan pendidikan yang didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Ika seharusnya memiliki tingkah laku yang mencermikan orang 

berpendidikan dalam artian sopan dalam bertindak, namun 



79 

 

penyimpangan yang dilakukan Ika lebih mengarah pada keuntungan 

yang di dapatkannya.  

 Ika menganggap lebih baik dirinya merokok karena meskipun 

dirinya melakukan pelanggaran ia tidak mendapatkan sanksi atau 

hukuman yang tegas, namun justru ia mendapatkan keuntungan secara 

materiil yaitu ia mendapatkan gaji dan bonus penjualan dari produk 

rokok yang berhasil dijualnya. Hal tersebut sesuai dengan point ke enam 

dalam teori asosiasi deferensial  berbunyi bahwa seseorang menjadi 

penyimpang karena menganggap lebih menguntungkan bila menjadi 

penyimpang terlebih jika pelanggaran tersebut membawa keuntungan 

secara ekonomi maka mudahlah orang untuk berperilaku menyimpang, 

Edwin H. Sutherland (dalam Narwoko, 2004:92). 

 Jika di kos-kosan Ika tidak berani menunjukkan kebiasaan 

merokoknya di depan teman kos yang lain, ia biasa merokok di dalam 

kamar dengan jendela terbuka sehingga asap rokok dapat langsung 

keluar. Ika juga sering kali merokok di lingkungan kampus yaitu di 

belakang fakultas teknik. Hal tersebut biasa ia lakukan ketika malam hari 

bersama teman SPG-nya yang kuliah di UNNES juga. 

 Keluarga Ika tidak ada yang mengetahui jika dirinya merokok 

ataupun bekerja part time sebagai SPG, karena Ika yang ketika di rumah 

dengan Ika yang berada di kos-kosan sangatlah berbeda. Ketika di rumah 

dirinya adalah gadis manis penuh sopan santun, seperti yang ia ceritakan 

bahwa ketika di rumah dirinya tidak pernah berani memakai pakaian 
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pendek, namun hal itu sangat berbeda dengan dirinya ketika berada di 

kos-kosan yangcenderung berpenampilan sexy. 

 

C. Persepsi Sosial Masyarakat Sekaran Terhadap Mahasiswi UNNES 

 Perokok.  

  Setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang tentu akan dinilai  

oleh orang lain yang melihatnya atau dengan kata lain setiap tindakan akan 

dipersepsikan oleh orang yang melihatnya. Begitu juga dengan perilaku 

merokok yang dilakukan mahasiswi UNNES sering mendapat penilaian oleh 

masyarakat sekitar. Adapun yang dimaksud masyarakat sekitar adalah 

masyarakat Kelurahan Sekaran yang tinggal disekitar tempat tinggal 

mahsiswi UNNES yang merokok. 

 Adapun bentuk persepsi yang diberikan masyarakat Sekaran 

kepada mahasiswi UNNES yang merokok adalah bentuk dari persepsi sosial. 

Hal tersebut dapat dipahami dari objek persepsinya, karena objek yang dinilai 

atau dipersepsi berupa manusia dalam hal ini adalah mahasiswi UNNES yang 

merokok maka persepsi masyarakat Sekaran tersebut disebut sebagai persepsi 

sosial atau social perception. Seperti yang dikatakan oleh Heider dalam 

(Walgito, 2003:47), bahwa persepsi di bedakan menjadi dua berdasarkan 

objek kajiannya, yaitu non-social perception bila objek kajiannya berupa 

benda dan social perception bila objek kajiannya manusia. 

 Dalam mempersepsi (memberikan persepsi), antara individu satu 

dengan individu lainnya akan memiliki persepsi yang berbeda-beda (persepsi 
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bersifat individual). Hal itu karena persepsi sangat dipengaruhi oleh perasaan, 

pengalaman, kemampuan berpikir, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri 

individu yang memberikan persepsi. Jadi meskipun stimulus yang dipersepsi 

sama namun karena pengalaman yang tidak sama, kemampuan berpikir yang 

tidak sama, maka kemungkinan hasil persepsi individu satu dengan individu 

lain tidak sama. Davidoff (dalam Walgito, 2003: 46), “ sebagai aktivitas yang 

intergrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, 

pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, aspek-aspek lain yang 

ada dalam diri individu akan ikut mempersepsi stimulus.” Begitu juga dengan  

persepsi masyarakat Sekaran terhadap mahasiswi UNNES yang merokok, 

antar individu punya persepsi masing-masing yang dibangun dari 

pengalaman, kemampuan berpikir ataupun factor-faktor lainnya. 

 Berkaitan dengan perilaku mahasiswi UNNES yang merokok, 

Bp.Suharto (48 tahun) ketua Rt.3 Rw.2 Kelurahan Sekaran memberikan 

pendapatnya: 

“ nggih mbak, kalau kebetulan dapat jatah ronda malam sering itu lihat 
mbak-mbak nembe udut. Di zaman saya, yang begitu jarang malah hampir 
mboten wonten mbak lare estri ko ngrokok…. malah biasanya itu yang 
ngrokok itu ya… bocah-bocah ura bener, nakal….. meskipun saiki west 
modern tapi yo…. kanggone aku ko sampe ana bocah wedok ngrokok bearti 
bocah kuwi ura ngerti toto, ura ngerti adat sopan santun, nuwun sewu lho 
mbak malah kaya kui lho mbak PSK-PSK kan lha yo PSK to se sering kebal 
kebul ngunu iku” 

 
“ iya mbak, kalau kebetulan dapat giliran ronda malam sering lihat mbak-
mbak sedang merokok. Di zaman saya itu jarang justru hampir tidak ada 
mbak anak perempuan ngrokok….. biasanya yang ngrokok itu anak-anak 
nakal, tidak tahu aturan…. Meskipun sekarang sudah modern tapi menurut 
saya kalau sampe ada anak perempuan ngrokok bearti anak itu tidak tahu 
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aturan, tidak tahu adat sopan santun, maaf lho mbak seperti itu lho mbak PSK 
kan lha iya PSK kan yang sering kelihatan ngrokok seperti itu” 

  
 Menurut pandangan Pak Suharto bahwa anak perempuan yang 

merokok itu terkesan  seperti anak yang nakal, tidak tahu aturan dan tidak 

tahu sopan santun, bahkan menurutnya perempuan yang merokok itu mirip 

dengan wanita tuna susila. Pendapat Pak Suharto tersebut didasarkan pada 

pengalaman hidupnya di masa lalu. Hasil temuan ini sesuai dengan apa yang  

diungkapkan oleh Davidoff (dalam Walgito, 2003L46), bahwa “ pengalaman 

yang dimiliki individu ikut berperan dalam mempersepsi stimulus.”   

 Pendapat lain mengenai perilaku mahsiswi UNNES yang merokok 

seperti yang di katakan oleh mas Heri (27), pelayan angkringan Nana Kyut. 

“ Disini banyak itu mbak-mbak yang datang buat ngopi sambil ngrokok 
biasanya mereka itu cantik-cantik trus rada sexy pakaiannya….piye ya 
sebenere cewek keluar malam aja image-nya wes gak apik apalagi nongkrong 
sambil ngrokok…. tapi ya mungkin mereka seperti itu karena lingkungan 
yang membentuknya….aku lho mabak yakin mereka kalau di desa di rumahe 
dhewe ki ura kaya ngunu. Jadi kalau disuruh menilai sulit juga mbak.” 
 
 Pendapat yang hampir sama di ungkapkan oleh mbak Nana pemilik 

angkringan Nana Kyut : 

“ Cewek ngrokok itu identik dengan seorang yang menyukai kebebasan dan 
cuek, gak peduli orang laen mau ngomong apa….. Buat aku sendiri cewek 
ngrokok itu jelas kurang pas apalagi buat mahasiswi UNNES mereka itu kan 
nantinya jadi bu guru masak bu guru ko ngrokok ya kan gak pantes to mbak” 

  
 Mengenai mahasiswi UNNES yang merokok mbak Nana 

melanjutkan pendapatnya,  

“….. sebenernya emang kurang bagus tapi aku juga diuntungkan ko, mereka 
itu kan biasanya sungkan kalau ngrokok di kos jadi biasanya larinya ya 
ketempat tongkrongan salah satunya ya ini mbak warung ku. Kalau nggak 
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ada mereka mungkin warungku juga sepi mbak jadi aku ya gak pernah 
masalahin mereka mau apa……. Kalau dulu itu cewek-cewek nyampe mabuk 
juga mbak tapi sekarang itu aku udah stop udah nggak tak bolehin soalnya 
kadang jadi rusuh mbak” 

 
 Informasi dari mbak Nana tersebut memperkuat hasil temuan 

peneliti bahwa memang ternyata mahasiswi UNNES yang merokok memang 

cenderung memiliki perilaku yang kurang bagus lainnya seperti 

mengkonsumsi minuman beralkohol, suka pada kehidupan malam dan 

kebebasan. Hasil temuan ini sejalan dengan pendapat Istiqomah (2003:2), 

“perilaku merokok pada generasi muda menjadi pemicu terserang penyakit 

jasmani dan rohani.” 

 Pendapat dari mbak Nana tersebut juga menunjukkan bahwa 

pengalaman mempengaruhi seseorang dalam memberikan persepsi. 

Pengalaman merasa diuntungkan dengan kehadiran mahasiswi UNNES yang 

merokok mbak Nana tidak pernah mempermasalahkan apa yang mereka 

lakukan, meskipun mbak Nana sendiri juga mengakui kalau sebenarnya 

perempuan itu kurang pas kalau merokok. 

 Pendapat-pendapat di atas cenderung menunjukkan bahwa seorang 

mahasiswi yang merokok itu memang kurang pas di lakukan  dan 

menganggap mahasiswi yang merokok sebagai seorang yang nakal, tidak 

beraturan. Hal tersebut dikaitkan dengan kebiasaan yang ada di kelurahan 

Sekaran. Lebih dari itu dalam budaya Jawa ada tuntutan yang mengharuskan 

seseorang untuk berperilaku dengan mempertimbangkan sikap hormat (Isin, 

wedi, sungkan ((Hildred Geertz dalam Suseno-Magnis, 2003:63). Jadi dalam 
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pandangan masyarakat Sekaran, mahasiswi UNNES yang merokok tersebut 

adalah seseorang yang ura ngerti isin (tidak tau malu) karena seharusnya 

mhasiswi perokok tersebut mampu mengendalikan perilakunya dengan tidak 

merokok di tempat umum sebagai bentuk penghormatan pada kebiasaan 

masyarakat setempat. 

 Berdasarkan pengalamannya Mas Taqin (35) pemilik kos dan 

pemilik konter isi pulsa, juga memberikan pendapatnya tentang mahasiswi 

UNNES yang merokok menurutnya mahasiswi yang merokok itu memang 

dekat dengan dunia malam, seperti yang di tuturkan berikut: 

“ Bocah-bocah kos ngarep kui to kan akeh se ngrokok,tapi aku yo seneng-
seneng ae soale kan aku sering dikancani jaga konter dadi kan ana konco 
ngobrol ura dewenan. Karo ngenteni mbengi  kui sering bocah-bocah podo 
ngrokok ne kene mengko antara jam sewelas jam rolas ngunu kui yo podo 
bubar ganten podo mudun ne SQ, Hugos, karokean ngunu-ngunu kui.” 

 
“ Penghuni kos depan itu kan banyak yang ngrokok, tapi aku senang-senang 
saja soalnya kan aku sering ditemani jaga konter jadi aku ada teman ngobrol 
nggak sendirian. Biasanya sambil menunggu larut malam sering mereka 
ngrokok disini nanti antara jam sebelas jam dua belas mereka bubar ganti 
pada turun ke SQ (Star Queen) atau Hugos (merupakan nama-nama diskotik 
yang ada di kota Semarang), kadang   karokean gitu-gitu pokoknya.” 

 
Lebih lanjut mas Taqin menceritakan kehidupan sehari-hari mahsiswi 

UNNES perokok yang tinggal di depan kos milik mas Taqin tersebut. 

 “…..Kadang jam telu mbengi krungu podo mbukak pager berarti lagi muleh 
ko dugeman. Kadang yo tak perhatikke ana se nginepke pacare mbarang, 
pernah kui wes meh di grebek karo warga ndilalah ura sido soale bocahe 
kedisikkan diusir pak kose critane si gara-gara durung mbayar duit kos tur 
neh wes saksemester ura pernah mbayar urunan listrik. Pak Kose yo wes 
ngerti kelakuane bocah kui sering nginepke pacare.Wes ngunu kui uripe rada 
semrawut” 
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“ Kadang itu jam tiga tengah malam dengar pada buka pagar berarti mereka 
baru pulang dugeman. Kadang tak perhatiin ada juga yang membawa 
cowoknya nginep disitu juga, pernah itu sudah mau di grebek warga tapi 
nggak jadi soalnya keduluan anaknya diusir pak kosnya. Critanya si gara-gara 
belum bayar uang kos dan udah satu semester tidak pernah bayar uang listrik. 
Pak kosnya juga udah tau kelakuan anak itu suka nginepin cowoknya. ya 
seperti itu hidupnya mereka rada semrawut” 

  
 Dari pendapat mas Taqin tersebut dapat disimpulkan bahwa mas 

Taqin tidak mempermasalahkan perilaku mahasiswi UNNES untuk merokok 

bahkan ia merasa senang dengan kehadiran mereka karena ia merasa 

mendapat teman ngobrol.Tapi tidak bisa dipungkiri secara tidak langsung 

mas Taqin juga memberikan kesan yang kurang bagus pada mahasiswi 

perokok tersebut seperti yang dikatakannya bahwa mereka ( mahasiswi 

perokok) cenderung hidup dalam ketidakteraturan dan semrawut 

 Pak Warno (54) pemilik kos-kosan menyatakan pendapatnya 

mengenai mahasiswi UNNES yang merokok. 

“ pripun nggih mbak, mereka kan pendatang seharusnya mereka bisa 
menghormati kita sebagai penduduk asli, tamu kan kudu ngajeni se duwe 
umah. Tapi kenyatannya kan mboten kados ngoten, kadang mereka itu kan 
seenaknya sendiri mabak ya kaya iku mbak contohe bocah wedok-wedok 
podo ngrokok…. iku kan jelas to kalau mereka mboten saget ngajeni 
masyarakat mriki” 

 
“ gimana ya mbak, mereka itu pendatang seharusnya mereka bisa 
menghormati kita sebagai penduduk asli, tamu itu kanharus bisa 
menghormati tuan rumah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, terkadang 
mereka itu berbuat seenaknya sendiri seperti contonya mahasiswi UNNEs 
yang merokk itu kan jelas kalau mereka tidak bisa menghargai masyarakat 
setempat” 

  
 Pak Warno beranggapan bahwa mahasiswi UNNES yang merokok 

adalah seorang yang tidak mampu menghormati masyarakat Sekaran 
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mungkin hal tersebut karena di dalam masyarakat Sekaran memang jarang 

ditemukan perempuan yang memiliki kebiasaan merokok. 

  Pendapat yang hampir sama muncul dari bu Murni (45) pemilik 

kost, meskipun belum pernah melihat mahasiswi UNNES yang merokok 

namun bu Murni berpendapat kalau parempuan yang merokok adalah seorang 

yang tidak pantas untuk dijadikan seorang istri dan tidak patut menjadi Ibu 

apalagi untuk menjadi seorang guru. 

“ walah mbak-mbak cah wedok ko ngrokok ki bocah opo……ngrokok kui kan 
wong lanang to mbak lha ko cah wedok ngrokok yo ura pantes-panteso blas. 
Bocah wedok kui kudu bisa jaga kelakuane ojo ngasi nglakone barang se ala 
wong ngemben kan bakal dadi ibu dadi kudu ajar nglakuni se apik men turun 
karo anak-anakke se apik-apik.” 

 
“ Aduh mbak-mbak anak perempuan ko ngrokok itu anak apa….. ngrokok itu 
kan biasanya laki-laki kan mbak lha kalau anak perempuan ngrokok ya tidak 
pantas sama sekali. Perempuan itu harus bisa jaga kelakuannya jangan 
sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, karena nantinya kan mereka jadi 
calon ibu jadi harus belajar melakukan hal hal yang baik supaya yang baik-
baik itu bisa menurun ke anak-anaknya.” 
  
  Disini Bu Murni tidak memperhatikan bagaimana sifat ataupun 

kepribadian orang yang dipersepsinya, bahkan mungkin Bu Murni sama 

sekali tidak mengenal orang yang dipersepsinya. Namun ternyata seseorang 

mampu memberikan kesan terhadap orang yang baru saaaja dilihatnya atau 

mungkin tidak perlu melihatnya hanya mendengar cirri-ciri yang menonjol 

seperti bila dikatakan mahasiswi UNNES yang merokok maka dengan mudah 

Bu Murni menilai bahwa ia adalah seorang yang punya kepribadian kurang 

bagus. Hal ini berarti orang akan menggunakan informasi apapun yang 

tersedia untuk membentuk kesan tentang orang lain, membuat penilaian 



87 

 

tentang kepribadiannya. Orang membentuk kesan tentang orang lain dengan 

cepat berdasarkan informasi minimal dan kemudian menyebut cirri-ciri 

umum dari orang tersebut. 

  Bila dikaitkan dengan teori penyimpangan, pendapat-pendapat 

yang ada diatas menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tersebut bersifat 

relatif tergantung dari masyarakat yang mendefinisikannya, nilai-nilai budaya 

yang hidup dalam masyarakat, masa dan zaman karena perilaku menyimpang 

juga dianggap seperti gaya hidup, kebiasaan, fashion yang  dapat berubah dari 

zaman ke zaman 

 

 

 



 

88 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Dari berbagai analisa di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UNNES untuk 

merokok diantaranya : 

a. Role Model  

Faktor utama yang menyebabkan mahasiswi UNNES 

memiliki kebiasaan merokok adalah karena mulai berkurangnya 

peran keluarga  sebagai akibat kondisi mahasiswi UNNES yang 

harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut kemudian 

membuat para mahasiswi UNNES menjadikan peer group mereka 

sebagai panutan (role model) dalam bertindak. Karena sebagian 

peer group-nya memiliki kebiasaan merokok sehingga menjadikan 

mahasiswi UNNES perokok merasa juga harus melakukan hal 

yang sama agar dapat dianggap sama dan diakui sebagai anggota 

kelompok. 

b. Pengaruh Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan dunia entertain 

mampu mendorong mahasiswi UNNES untuk menjadi seorang 

perokok. Seperti yang terjadi pada Ika yang bekerja sebagai SPG 
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rokok Djarum, Nia yang bekerja sebagai penyanyi orkes melayu 

ataupun Rosi sebagai anak band. 

2.   Persepsi Sosial Masyarakat Kelurahan Sekaran  

   Persepsi sosial yang muncul dari masyarakat sekitar dalam 

hal ini adalah masyarakat Keluarhan Sekaran memang bermacam-

macam, namun bila di telaah apa yang mereka ungkapkan hampir 

sama. Masyarakat Sekaran yang masih memegang kuat norma sosial 

dan tata tertib yang berlaku menganggap bahwa perilaku mahasiswi 

UNNES yang merokok adalah suatu yang tidak patut untuk dilakukan. 

Untuk masyarakat Sekaran sendiri merokok memang identik dengan 

laki-laki sehingga ketika masyarakat menjumpai mahasiswi UNNES 

merokok hal tersebut direspon kurang baik oleh masyarakat. 

Masyarakat Sekaran menilai bahwa mahasiswi yang merokok tersebut 

adalah seorang yang nakal dan suka pergaulan bebas. 

   Masyarakat Sekaran juga memandang bahwa tidak 

selayaknya mahasiswi UNNES tersebut merokok, karena mahasiswi 

UNNES adalah calon-calon pendidik yang seharusnya memiliki 

perilaku dan kepribadian yang kelak dapat di contoh oleh anak 

didiknya. Sedangkan pandangan masyarakat Sekaran bahwa seorang 

guru itu adalah orang yang mulia, seorang yang selalu dijadikan 

panutan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak pantas jika 

mahasiswi-mahasiswi tersebut merokok. 
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B.  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada mahasiswi 

UNNES perokok sebagai upaya penanggulangannya adalah sebagai berikut : 

1) Penjenuhan (saturation) 

 Salah satu treatment yang dapat dilakukan mahasiswi untuk 

mengurangi konsumsi rokok adalah terapi penjenuhan (saturation) 

yang dikemukakan oleh B.F Skinner. Pada dasarnya, hakekat teori 

Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki 

tingkah laku baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih tahu 

mengenai suatu hal. Dalam terapi  penjenuhan (saturation), seseorang 

membuat dirinya jenuh dengan suatu tingkah laku, sehingga tidak lagi 

bersedia melakukan tingkah laku sebelumnya. Subjek dibiarkan 

menghisap rokok terus-menerus secara berlebihan, sampai akhirnya 

menjadi jenuh, bahkan sebatang rokok ataupun pemantik api sudah 

tidak merangsangnya untuk kembali menghisap rokok. Hal ini terjadi 

karena subjek mengalami titik kejenuhan, ia bosan mengkonsumsi 

rokok. 

2. Pemindahan atau menghindar (removing/avoiding) 

 Berbeda dengan penjenuhan (saturation), dalam terapi 

pemindahan, subjek sengaja menghindar atau menjauhi situasi yang 

mempengaruhi sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus tingkah 

laku tertentu. Pengaruh buruk teman sebaya (peer group) dihilangkan 

dengan menghindar atau menjauh dari pergaulan dengan mereka. 
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Berkaitan dengan teori tersebut, hal yang bisa dilakukan oleh 

mahasiswi UNNES perokok adalah menghindari teman-teman sebaya 

yang juga memiliki kebiasaan merekok seperti dirinya. Karena pada 

kenyataanya subjek lebih banyak merokok ketika sedang bersama 

teman-teman yang sama-sama memiliki kebiasaan merokok. Dengan 

mebatasi pergaulan dengan teman-teman perokok, sedikit demi sedikit 

subjek akan dapat mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsinya. 

3. Stimuli yang tidak disukai (aversive stimuli) 

  Menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan yang 

ditimbulkan bersamaan dengan stimuli yang ingin dikontrol. Subjek 

dapat memulai dengan memberitahu teman-temannya, apabila subjek 

terlihat merokok di depan mereka, di sekitar kos ataupun kampus, 

subjek bersedia di cemooh atau dihindari oleh teman-temannya 

tersebut. Dengan demikian subjek akan menanggung resiko malu 

karena disemooh orang-orang di sekitarnya akibat merokok di depan 

mereka. 
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Lampiran 1 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 Penelitian ini mengangkat judul PERILAKU MEROKOK MAHASISWI 

UNNES (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG) dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini digunakan 

untuk memahami peristiwa, kejadian, pelaku dan pelaku peristiwa dalam situasi tertentu 

yang bersifat alamiah atau natural. Penelitian kualitatif studi kasus merupakan suatu 

pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan mengintrepetasikan suatu kasus (dalam 

Moleong, 2005). Adapun yang ingin dipelajari dan diterangkan dari penelitian ini adalah 

perilaku merokok yang dilakukan oleh mahasiswi Unnes. 

 Tujuan utama yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini antara lain : 

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perilaku merokok mahasiswi Unnes, dan 

mengetahui alasan apa yang melatar belakangi mahasiswi Unnes merokok, sehingga 

dapat dicari solusi yang tepat untuk penanggulangannya. 

2. Mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sekaran terhadap mahasiswi Unnes yang 

merokok.  

 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut peneliti akan mewawancarai beberapa 

pihak yang terkait dengan perilaku merokok yang dilakukan oleh mahasiswi Unnes. 

Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman yang tepat agar dalam wawancara 

tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Pedoman wawancara dapat 

menjadi patokan bagi peneliti dalam melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 

Pengertian observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sisitematis 

terhadap gejala-gejala yang diamati. Menurut Suparlan (dalam Bungin, 2001 :57) bahwa 

dalam pengamatan terdapat deskripsi mengenai makna dari benda-benda, tindakan-

tindakan dan peristiwa yang ada dalam kehidupan sosial mereka yang menjadi pelaku-

pelakunya. Dengan cara ini dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, dan 

kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti. 

Pedoman observasi dalam penelitian Perilaku Merokok Mahasiswi Unnes 

(Universitas Negeri Semarang) adalah sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

a. Kondisi fisik atau lingkungan fisik sekitar kampus Unnes 

b. Kondisi fisik atau lingkungan fisik  tempat tinggal mahasiswi Unnes yang 

merokok 

c. Lingkungan sosial mahasiswi Unnes yang merokok 

d. Kebiasaan merokok mahasiswi Unnes  

e. Gaya hidup mahasiswi perokok 

f. Tempat-tempat yang sering digunakan mahasiswi Unnes merokok 

2. Indikator-Indikator agar data yang diperoleh terfokus pada objek yang diteliti. 

a. Bagaimana perilaku merokok yang dilakukan oleh sebagian mahasiswi Unnes 

b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi mahasiswi Unnes merokok 

c. Bagaimana persepsi masyarakat Sekaran terhadap perilaku merokok mahasiswi 

Unnes. 

 

 



96 

 

KISI-KISI 
 

 Indikator  informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : 

1.  Informan Utama 

 Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan  informan utama pada mahasiswi 

Unnes. Adapun yang dimaksud mahasiswi Unnes disini adalah mahasiswi  usia 18-

23tahun, masih aktif mengikuti kuliah  dan  yang mempunyai kebiasaan merokok.  

2. Informan Pendukung 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan pendukung adalah 

masyarakat Sekaran yang dapat membantu memberikan informasi yang berkaitan 

dengan perilaku merokok mahasiswi Unnes. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Materi Sub. Materi Indikator 
Perilaku 
Merokok 

Mahasiswi 
Unnes 

1. Kebiasaan 

merokok 

mahasiswi Unnes 

a. Pengalaman pertama kali merokok 

b. Alasan pertama kali merokok 

c. Alasan merokok hingga sekarang 

d. Frekuensi merokok 

e. Banyak rokok yang dikonsumsi 

f. Tempat-tempat yang sering 

digunakan untuk merokok 

 2. Latarbelakang 

mahasiswi Unnes 

merokok 

a. Pengaruh keluarga 

b. Pengaruh peer group 

c. Pengaruh iklan 

d. Pengaruh citra rokok yang keren 

e. Pengaruh Psikis 

 3. Gaya hidup 

mahasiswi perokok 

a. Pengalaman subjek dengan  dugem 

b. Pengalaman subjek dengan miras 

dan obat-obatan 

 4. Persepsi 

masyarakat 

Sekaran terhadap 

mahasiswi Unnes 

perokok 

a. Pandangan masyarakat Sekaran 

terhap mahasiswi perokok 

b. Pendapat subjek mengenai persepsi 

masyarakat terhadap dirinya 
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RANCANGAN WAWANCARA  
UNTUK SUBJEK (MAHASISWI PEROKOK) 

 
A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   :  

2. Usia   :    

3. Alamat   : 

4. Fakultas   : 

 
B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Sejak kapan Anda mengenal  rokok?  

2. Dapatkah Anda menceritakan bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali 

merokok? 

3. Bagaimana Anda mendapatkan rokok saat pertama kali Anda mencoba merokok? 

4. Mengapa Anda merokok pada saat itu? 

5. Faktor apa saja yang memacu Anda ingin mencoba merokok? 

6. Mengapa Anda terus merokok sampai sekarang? 

7. Faktor-faktor apa saja yang membuat Anda terus merokok hingga saat ini? 

8. Bagaimana tahapan Anda merokok (mulai dari awal mula coba-coba sampai 

Anda menjadi perokok aktif seperti sekarang ini)? 

9. Dalam sehari Anda biasanya merokok berapa kali? 

10. Pada waktu apa sajakah Anda terbiasa merokok? 

11. Berapa batang rokok yang bisa Anda habiskan dalam sehari? 

12. Adakah kondisi tertentu yang menyebabkan konsumsi rokok Anda meningkat? 

Pada kondisi apa saja? 

13. Apakah Anda pernah merokok di lingkungan kampus? Dimana saja? 

14. Seberapa sering Anda merokok ketika berada di dalam kampus? 

15. Pada waktu apa saja biasanya Anda merokok di kampus? 

16. Ketika Anda sedang merokok di kampus, bagaimana reaksi dari orang yang 

melihat aktivitas Anda tersebut? 

17. Selain Anda, adakah mahasiswi yang memiliki kebiasaan merokok di lingkungan 

kampus? 

18. Apakah Anda juga merokok jika berada di kos-kosan? 

19. Bagaimana reaksi teman-teman kos Anda yang tidak merokok? 

20. Selain kampus dan kos, dimana biasanya Anda biasa merokok? 

21. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga? 
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22. Apakah ada anggota keluarga Anda yang memiliki kebiasaan merokok? Siapa saja? 

23. Bagaimana Anda menyikapi anggota Keluarga Anda yang memiliki kebiasaan 

merokok? 

24. Apakah kebiasaan merokok yang dimiliki oleh anggota keluarga Anda, ikut 

menjadi pendorong Anda untuk merokok? 

25. Bagaimana keadaan sosial ekonomi keluarga Anda? 

26. Bagaimana dengan kehidupan beragama dalam keluarga Anda? 

27. Bagaimana orangtua Anda dalam mendidik anak-anaknya? 

28. Apakah keluarga Anda mengetahui bahwa Anda memiliki kebiasaan merokok? 

29. Bagaimana sikap keluarga Anda mengetahui Anda memiliki kebiasaan merokok? 

30. Bagaimana dengan pergaulan Anda ketika kanak-kanak, remaja, dan dewasa 

seperti saat ini? 

31. Bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman yang sudah memiliki kebiasaan 

merokok sewaktu Anda masih berusia anak-anak dan remaja? 

32. Bagaimana Anda menyikapi teman perempuan Anda yang memiliki kebiasaan 

merokok dimasa anak-anak dan remaja? 

33. Ketika Anda kuliah, apakah teman bermain Anda banyak yang memiliki 

kebiasaan merokok? 

34. Diantara kelompok bermain Anda, adakah teman perempuan yang juga memiliki 

kebiasaan merokok? 

35. Diantara teman-teman Anda yang merokok tersebut, lebih banyak mana antara 

jumlah perokok laki-laki dengan jumlah perokok wanita? 

36. Apakah teman bermain Anda ikut menjadi pendorong kebiasaan merokok yang 

Anda miliki? 

37. Apakah Anda sering merokok ketika sedang berkumpul dengan kelompok 

bermain Anda? 

38. Apakah Anda sering memperhatikan iklan rokok? 

39. Apakah selera rokok Anda banyak terpengaruh oleh iklan rokok yang Anda lihat? 

40. Seberapa besar pengaruh iklan rokok dengan kebiasaan merokok Anda? 

41. Menurut Anda, apakah seseorang yang merokok terlihat lebih gaul dan keren? 

42. Kesan/citra apa yang ingin Anda perlihatkan dari kebiasaan merokok yang Anda 

miliki? 

43. Pernahkah Anda mengunjungi diskotik? Seberapa sering? 

44. Mengapa Anda mengunjungi diskotik? 



100 

 

45. Pernahkah Anda mengkonsumsi miras dan obat-obatan? 

46. Mengapa Anda mengkonsumsi miras dan obat-obatan? 

47. Bagaimana Anda bisa mengenal miras dan obat-obatan tersebut? 

48. Bagaimana perasaan Anda ketika sedang mengkonsumsi miras dan obat-obatan? 

49. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menilai negatif kepada 

perempuan yang merokok, menurut Anda sendiri bagaimana? 

50. Dengan penilaian yang negatif tersebut, hal-hal buruk apa yang pernah 

ditunjukkan masyarakat sekitar, ketika melihat Anda sedang merokok? 

51. Setujukah Anda dengan pandangan masyarakat itu? Apa alasannya 
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 RANCANGAN WAWANCARA MASYARAKAT SEKITAR 
 
A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama   :  

2. Usia   :    

3. Alamat   : 

4. Pekerjaan   : 

 
B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah Anda memiliki kebiasaan merokok? 

2. Setujukah Anda tentang pendapat bahwa rokok hanya untuk konsumsi laki-laki? 

Apa alasannya? 

3. Apa yang Anda pikirkan  ketika melihat perempuan yang merokok? 

4. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memandang negatif (buruk) 

terhadap perempuan yang merokok. Menurut Anda sendiri bagaimana? 

(setujukah Anda dengan pandangan itu?apa alasannya?) 

5. Untuk di lingkungan Unnes, Apakah Anda pernah melihat mahasiswi yang 

merokok? 

6. Seberapa sering Anda melihat mahasiswi yang merokok? 

7. Dimana saja biasanya Anda melihat mahsiswi yang sedang merokok tersebut? 

8. Apakah mereka (mahasiswi perokok) merokok sendirian atau bersama dengan 

teman-temannya? 

9. Sepengetahuan Anda, selain merokok kegiatan lain apa yang sering mereka 

lakukan? 

10. Menurut Anda, apakah setiap mahsiswi yang merokok identik dengan kehidupan 

malam, seperti pergi ke diskotik, mengkonsumsi obat-obatan bahkan melakukan 

seks bebas pra-nikah? 

11. Bagaimana pendapat Anda tentang kebiasaan merokok pada sebagian mahasiswi 

Unnes? 

12. Bagaimana penilaian Anda mengenai kepribadian mahasisiwi yang merokok? 

13. Menurut Anda apakah setiap mahasiswi yang merokok selalu memiliki 

kehidupan yang tak beraturan? 

14. Bagaimana pandangan Anda pada mahasiswi yang merokok tersebut? 

15. Apakah Anda pernah memperlihatkan hal buruk pada mahasiswi yang memiliki 

kebiasaan merokok tersebut? Berupa apa? 
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16. Menurut Anda apakah mahsiswi perokok tersebut harus menghentikan kebiasaan 

merokoknya? Apa alasannya? 

17. Menurut Anda, usaha apa saja yang seharusnyaditempuh mahasiswi Unnes 

perokok supaya mereka bisa   
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Lampiran 4 
 

DAFTAR INFORMAN 
 
 

1. Nama    : Nia (Nama Samaran) 
 Umur    : 22 th 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 
 Pekerjaan   : Mahasiswi, Seni Musik, UNNES 
 

2. Nama    : Kristin (Nama Samaran) 
 Umur    : 22 th 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 

 Pekerjaan   : Mahasiswi 
 
3. Nama    : Nino (Nama Samaran) 

 Umur   : 23 tahun 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan   : Mahasiswi 
 

4. Nama    : Rosi (Nama Samaran) 
 Umur    : 21 tahun 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan   : Mahasiswi 
 
 
 
 
 

5. Nama    : Ika (Nama Samaran) 
 Umur    : 22 tahun 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan   : Mahasiswi 
 

6. Nama    : Suharto 
 Umur   : 48 tahun 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Ketua RT. 03 Rw. 02 
 

7. Nama    : Heri 
 Umur   : 27 tahun 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki 
 Pekerjaan   : Karyawan 
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8. Nama    : Nana 
 Umur    : 28 tahun 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 
 Pekerjaan   : Pedagang 
 

9. Nama    : Mutaqin 
 Umur    : 35 tahun 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki 
 Pekerjaan   : pemilik kos-kosan 
 

10. Nama   : Warno 
 Umur    : 54 tahun 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Pemilik Kos-kosan 
 

11. Nama    : Murni 
 Umur    : 45 tahun 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 
 Pekerjaan   : Pemilik kos-kosan 

 
 

 


