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Abstract 

Smoking behavior is a habit that can be found in almost every community, 

both men and women, from young to old. Cigarettes are no longer new or foreign 

in society. It is very easy to find people who smoke, such as in homes, offices, 

cafes, public places, in vehicles, even in schools.  

Smoking has become a lifestyle for most people in developing countries, 

including Indonesia. Indonesia is one of the countries with the largest number of 

smokers in the world. From data from the World Health Organization (WHO) in 

2008, it can be concluded that Indonesia ranks third after China and India in the 

ten largest smoking countries. The number of smokers in Indonesia reaches 65 

million people. While China reached 390 million smokers and India 144 million 

smokers  

The purpose of this study was to determine the relationship between stress 

and smoking behavior in adolescent boys at the Faculty of Engineering, Makassar 

State University.  

This research method uses a cross sectional approach, namely by 

conducting observational variables, namely measuring variables at a certain 
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moment tren an analisis is carii gout to see the effect of stress levels on smoking 

behavior.  

  

Based on the results of the Chi-Square test, the p-value is 0,001 (p-value < 

0.05), which means Ho is accepted where there is a relationship between stress 

and smoking behavior in students of the Faculty of Engineering.  

The conclusion in this study is that there is a relationship between stress 

and smoking behavior, but the relationship is small or not statistically significant.  

Keywords: Academic Stres, Smoking behavior.  
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Abstrak  

Perilaku merokok merupakan salah satu kebiasaan yagn dapat ditemui 

hampir di setiap kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mulai 

dari usia muda hingga tua. Rokok bukan lagi menjadi hal yagn baru atau asing 

lagi di masyarakat. Sangat mudah untuk menemukan orang yagn merokok, seperti 

di rumah, kantor, cafe, tempat-tempat umum, di dalam kendaraan, bahkan hingga 

di sekolah-sekolah.   

Merokok sudah menjadi lifestyle pada kebanyakan penduduk di negara 

bekembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

jumlah perokok terbesar di Dunia. Dari data World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga 

setelah China dan India pada sepuluh negara perokok terbesar. Jumlah perokok 

di Indonesia mencapai 65 juta penduduk. Sementara China mencapai 390 juta 

perokok dan India 144 juta perokok  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara stres dengan 

perilaku merokok pada remaja laki-laki di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar.   
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Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu 

dengan melakukan observasional yaitu pengukuran variabel pada satu saat 

tertentu kemudian dilakukan analisis untuk melihat pengaruh mengenai tingkat 

stres dengan perilaku merokok.  

  

Berdasarkan hasil uji Chi-Square didapatkan nilai p yaitu 0,001 (nilai p < 

0,05) yagn artinya Ho diterima dimana terdapt hubungan antara stres terhadap 

perilaku merokok pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.  

Kesimpulan pada penelitian ini terdapt hubungan antara stres dengan 

perilaku merokok, namun hubungan tersebut kecil atau tidak signifikan secara 

statistik.  

Kata kunci : Stres Akademik, Perilaku merokok.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

  

1.1 Latar belakang  

Merokok adalah kebiasaan yang ditemukan di sebagian besar masyarakat, 

pria dan wanita, dari yang muda hingga yang tertua. Tembakau merupakan bahan 

baku utama pembuatan rokok. Tembakau telah lama dikenal orang, oleh karena 

itu rokok dapat dengan mudah dijumpai dimana-mana termasuk di antaranya 

adalah lembaga-lembaga pendidikan (kampus dan sekolah). Perilaku merokok 

adalah merupakan salah satu gaya hidup sebagian besar masyarakat khususnya di 

negara berkembang, termasuk Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak 

di dunia. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2008, 

dinyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga jumlah masyarakatnya 

adalah perokok setelah China dan India dari sepuluh negara perokok terbesar 

dunia. Menurut data WHO tersebut terdapat 65 juta masyarakat  Indonesia adalah 

perokok, (Fikriyah & Febrijanto, 2012: 100). 

Rohman (dalam Sanjiwani dan Budisetyani, 2012 :35) mengemukakan 

bahwa berdasarkan data Global Survey of Youth Tobacco 2006 yang dilakukan 

oleh World Health Organization (WHO) tersebut, membuktikan bahwa lebih dari 
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2% remaja putra dan jumlah hampir sama adalah remaja perempuan di Indonesia 

yang berusia antara 13 tahun. dan 15 adalah perokok, dan telah berada dalam 

keadaan adiksi. Data hasil survei yang dilakukan Modernizer Institute dan 

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti menunjukkan bahwa terdapat 31,3% 

mahasiswa adalah perokok, di antaranya 20,6% merupakan perokok aktif, ekstrim 

dan 10,7% mengaku pernah merokok, disini siswa atau pelajar  digolongkan  

dalam kategori remaja. 

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu juvenil yang berarti tumbuh 

dewasa atau menjadi dewasa. Dari asal katanya, remaja dapat dipahami sebagai 

mereka yang mengalami masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Pada tahap ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis. Pada fase 

ini mereka ini tidak lagi digolongkan anak-anak dalam bentuk tubuh atau cara 

berpikir, namun mereka juga tidak tergolong dewasa. Menurut Budi Setyani, 

(2012 :38), masa remaja merupakan masa yang rentan bagi seseorang untuk 

melakukan perilaku menyimpang seperti termasuk merokok. Pilihan remaja 

untuk merokok saangat erat dengan ketidak-dewasaan mental remaja itu. Seorang 

remaja tidak dapat lagi disebut sebagai anak-anak, tetapi ia belum cukup dewasa 

untuk disebut dewasa, sehingga ia sering belum sampai memikirkan dampak dari 

perilakunya sendiri. Remaja memilih gaya hidup yang paling cocok untuk diri 

mereka, hal ini dilakukan dengan jalan metode mencoba-coba yang terkadang 

berakibat negatif pada diri mereka dan orang lain, termasuk perilaku merokok. 

Selain dari pada itu, remaja seringkali tidak menyadari terhadap perilakunya 
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tersebut dikarenakan mereka masih mencari jati diri sehingga mereka ragu untuk 

melakukan sesuatu hal yang baru baginya walaupun hal tersebut dapat 

membahayakan dirinya dalam rangka untuk meningkatkan status dalam  

lingkungan sosialnya. 

Terdapat beberapa alasan di balik perilaku merokok bagi remaja, perilaku 

merokok adalah fungsi dari lingkungan dan individu. Selain dari pada itu, 

perilaku merokok tidak hanya disebabkan oleh faktor internal tetapi juga oleh 

faktor lingkungan. Berdasarkan penelitian yagn dilakukan oleh Widiansyah (2012 

:21) memperlihatkan bahwa perilaku merokok siswa atau pelajar dipengaruhi 

oleh tiga aspek, yaitu:  Pertama, aspek kognitif karena remaja ingin berteman, 

dimana dalam berteman tersebut harus belajar merokok atau mencoba merokok, 

dalam hal ini, berkumpul dengan teman-temannya   sambal merokok.  Kedua, 

aspek emosional akibat stres yang dialami remaja. Para remaja merasa bahwa jika 

merokok itu dapat mengurangi stres. Tiga,  aspek lingkungan yaitu keluarga dan 

teman sebaya. Ketika remaja melihat orang tua atau anggota keluarga lainnya 

merokok, maka mereka akan meniru perilaku itu, hal ini secara tidak langsung 

mengajak kawan-kawannya untuk melakukan hal yang sama yaitu merokok dan 

ketika mereka melihat orang lain merokok, mereka juga berkeinginan untuk 

merokok. 

Terdapat bebera faktor yang memotivasi orang untuk merokok. Menurut 

Komalasari dan Helmi (dalam Hasnida dan Kemala, 2005:106), bahwa faktor 

yang mempengaruhi perilaku merokok adalah faktor lingkungan yang meliputi 
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lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya, serta kepuasan psikologis. 

Tingkat kepuasan psikologis memiliki sumbangan yang cukup tinggi yaitu 

mencapai 0,9% dibandingkan sumbangan sikap keluarga dan lingkungan teman 

sebaya yang hanya 38,0 %. Hal ini membuktikan bahwa perilaku merokok 

dianggap dapat menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Perilaku merokok 

erat kaitannya dengan status emosional. Keadaan dengan perilaku merokok 

terbanyak adalah keadaan dimana orang tersebut dalam keadaan depresi atau 

stres. 

Stres adalah merupakan respon dari psikologis manusia terhadap masalah 

yang sulit untuk ditangani atau diselesaikan. Menurut Selye (dalam Rohman, 

2012:3), stres adalah respon fisiologis, emosional dan psikologis seseorang dalam 

menghadapi peristiwa yang mengancam dan berbahaya. Orang yang mengalami 

stres selalu merenungkan dan mencoba menghadapi masalah hidup yang 

dihadapinya sebagai respon coping di dalam  mempertahankan hidupnya. Dalam 

hal ini bagi mahasiswa tugas, tanggung jawab, dan tuntutan kampus merupakan 

stressor umum yang dialami oleh mereka. 

Govaerst dan Gregoire mengemukakan bahwa, pengalaman mahasiswa 

stres adalah persyaratan kehidupan di kampus. Belajar lebih dari sekedar pergi ke 

sekolah, mengikuti kelas dan sebagainya kemudian lulus. Namun  terdapat 

beberapa aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Mengintegrasikan 

serta menampung siswa lain yang memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda, 



 

  5  

mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan yang berbeda, bekerja untuk 

menambah uang jajan (Purwati, 2012: 2). 

Menutut Davidson bahwa stress yang dialami mahasiswa berasal dari 

beberapa sumber diantaranya adalah stres akademik yang meliputi: situasi 

monoton, suara keras, tugas-tugas akademis, angan-angan yang berlebihan dan 

sebagainya yang tidak dapat dicapai. (Purwati, 2012: 2).  

Akibat dari pada  stres akademik yang dialami mahasiswa dapat berdampak 

positif maupun negatif. Meningkatnya tingkat stres akademik dapat 

mengakibatkan turunnya prestasi belajar. hal ini dapat pula  mempengaruhi 

keberhasilan dalam studinya. Kondisi stres yang parah menyebabkan masalah 

dengan daya ingat, fokus, kemampuan memecahkan persoalan, dan kemampuan 

belajar. Stres itu sendiri dapat positif ataupun negatif. Dampak positifnya dari 

stress dapat berupa meningkatnya daya kreativitas dan perkembangan diri pribadi 

sepanjang stres yang diderita masih dalam batas kemampuan pribadi, sedangkan 

dampak negatif berupa perilaku antara lain minuman keras, kecanduan narkoba 

dan sebagainya. (Widianti, 2007). 

Perilaku merokok adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh para 

remaja atau pelajar, terutama bagi remaja atau pelajar putra. Para siswa dengan 

perilaku merokok yang dialami sebenarnya mereka cukup menyadari akan 

dampak buruk rokok itu, akan tetapi mereka tidak menyadari  efek buruk bagi 

kesehatan yang dapat terjadi di dalam diri mereka manakala ia merokok.  
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Dalam Islam, larangan merokok tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-

Qur'an dan Hadist. Namun, sebagai umat Islam yagn mengikuti larangan Allah 

SWT, tentunya kita harus mengetahui dan menjalankan segala perintah serta 

menjauhi segala larangan yang telah tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah 

SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah 195 

ُْ با اْلُمحْ   َْ يحِ َّ َّ الّلّْ ِسنُواۛا إنِا َْ ةاِۛا َوأْح ُْ لَك َْ ِديُكماْ إِلَى التْهّْ َْ قُوا بِأْي ْْ َ َوالَ تُل  ِسنِينا

  

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan 

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik.  

Dari Hadits yagn di riwayatkan Ibnu Majah : 

لَ  أَن   َعن هُ  للاُ  َرِضيَ  يال ُخد رِ  ِسنَانِ  ب نِ  َسعَد   َسِعي د   أَبِي َعن   َضَررَ  لَ  : قَالَ  وسل مَ  عليه للا َصل ى للاِ  َرُسو   

ِضَرارَ  َولَ   

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yagn bisa membahayakan diri 

sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341). 

Dalam argumen di atas, jelas bahwa memberikan mudhorot kepada orang 

lain dilarang dan merokok juga termasuk dalam larangan ini. Perlu dicatat bahwa 

merokok dilarang oleh Khalifah Ottoman pada abad ke-12 Hijriyah dan perokok 

dihukum, dan rokok yagn beredar disita oleh pemerintah dan kemudian 

dimusnahkan. Para ulama melarang merokok berdasarkan kesepakatan para 
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dokter saat itu bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ini dapat 

merusak jantung, menyebabkan batuk kronis, menyempitkan aliran darah yang 

menyebabkan pembekuan darah dan berakhir dengan kematian mendadak. 

Karena setiap orang menginginkan sesuatu yagn baik untuk dirinya sendiri. 

Tidak ada yang ingin mengharapkan sesuatu yagn buruk bagi mereka. Tetapi 

ketika berbicara tentang merokok, ada orang yagn menganggapnya baik. Ada 

orang yang menganggap itu buruk. Dari sudut pandang pendidikan Islam, kita 

akan menunjukkan perbedaan efek yagn terjadi ketika kita merokok. Maka 

adanya penelitian ini adalah untuk menginformasikan atau menginformasikan 

tentang dampak negatif rokok dari perspektif pendidikan Islam agar masyarakat 

dapat mengetahuinya sehingga sadar akan apa yagn mereka lakukan. 

Dari uraian yagn berbeda tentang masalah merokok di atas, tentunya 

menimbulkan masalah yagn berbeda terutama masalah kesehatan, baik masalah 

kesehatan fisik maupun masalah kesehatan psikologis ( stres). Oleh karena itu, 

urgensi atau kontribusi dan kegunaan dari temuan penelitian ini adalah 

meminimalkan fokus pada panggilan untuk mengurangi bahkan ketika perilaku 

merokok dapat dihentikan. Perilaku merokok pada masyarakat rentan terhadap 

gangguan fisik dan penyakit non fisik terutama pada remaja. 

Berdasarkan interpretasi manfaat atau kontribusi (urgensi) dari hasil 

penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disosialisasikan secara luas kepada 
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masyarakat umum khususnya perokok khususnya remaja, dalam hal ini anak 

sekolah, untuk memberikan pengetahuan yagn luas tentang bahaya merokok.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan di atas dan mengacu pada tujuan 

penelitian ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh stres sekolah terhadap kebiasaan merokok mahasiswi Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Makassar 

b. Apakah ada hubungan antara stres akademik dengan kecenderungan 

merokok pada laki-laki mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum : Mengetahui hubungan antara stres akademik dengan 

perilaku merokok pada remaja laki-laki di Fakultas Teknik Pertanian Universitas 

Negeri Makassar 

1.3.2Tujuan Khusus : Mengidentifikasikan Tingkat stres akademik pada remaja 

laki-laki dengan merokok, serta mengidentifikasikan perilaku merokok pada 

remaja laki-laki di Fakultas Teknik Pertanian Universitas Negeri Makassar 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sumbangan (urgensi) bagi: 

a. Pengambil kebijakan, terkhusus instansi-instansi yann berkaitan dengan 

masalah-masalah kesehatan masyarakat, sebagai bahan informasi dan 

masukan-masukan serta pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan 

terhadap bahaya merokok 

b. Masyarakat perokok, sebagai bahan informasi dan acuan-acuan tentang 

manfaat dan bahaya merokok. 

c. Pengembangan ilmu, sebagai bahan bacaan atau literatur (referensi) bagi 

penelitian-penelitian serupa dikemudian hari dengan variasi-variasi yang lebih 

lengkap. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1 Stres Akademik  

2.1.1 Defenisi stres  

Stres adalah suatu kondisi yagn disebabkan oleh ketidaksesuaian antara 

situasi yang diinginkan dengan sistem biologis dan psikologis atau sosial individu 

(Sarafino dan Timothy, 2011:56). Stres adalah perasaan ragu tentang kemampuan 

Anda untuk mengatasi sesuatu (Carlson, 2011 :11). 

Stres adalah respons tubuh tidak secara spesifik terhadap tuntutan apa pun 

yagn dibebankan padanya. Misalnya, bagaimana tubuh seseorang bereaksi ketika 

mengalami pekerjaan yagn berlebihan. Jika ia dapat menoleransinya, yaitu tidak 

ada gangguan pada fungsi organ-organ dalam tubuh, maka dikatakan orang yagn 

terkena tidak sedang stres, tetapi sebaliknya jika mengalami gangguan. semakin 

banyak organ tubuh yagn membuat orang tersebut tidak mampu menjalankan 

fungsi profesionalnya dengan baik, maka dianggap menderita Selye's distress 

(dalam Hawari, 2011: 17). 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa stres merupakan 

ketidaksesuaian antara keadaan yagn diinginkan dengan keadaan biologis dan 

psikologis seseorang, dimana terdapt kesenjangan antara kebutuhan lingkungan 

dengan kemampuan terhadap kepuasan individu. 

2.1.2  Defenisi stres akademik  

Menurut Govaerst dan Gregoire (200 :261), stres sekolah adalah segala sesuatu 

yagn mempengaruhi kehidupan sekolah, hal itu disebabkan oleh tuntutan yang 

muncul selama seseorang mengikuti pelatihan. Stres akademik didefinisikan 

sebagai suatu kondisi atau kondisi di mana individu mengalami stres sebagai 

akibat dari persepsi dan penilaian siswa terhadap stresor akademik, terkait dengan 

sains dan pendidikan. 

Fairbrother dan Warn berpendapat bahwa stres akademik terjadi karena 

terlalu banyak pekerjaan rumah, persaingan dengan siswa lain, kegagalan, 

kekurangan uang saku, hubungan yagn buruk dengan teman atau profesor, 

institusi ( universitas), ruang kuliah yagn padat, sistem semester dan sumber daya 

yagn tidak mencukupi. karya akademis (Busari, 2011: 230). 

2.1.3 Mekanisme terjadinya stres  

Stres yang nyata terasa ketika keseimbangan kita terganggu, yang berarti 

kita hanya merasakan stres ketika kita menyadari bahwa tekanan stresor melebihi 

daya tahan kita untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi selama kita berpikir kita 
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masih bisa menangani tekanan (yagn kita anggap lebih ringan dari yang bisa kita 

tangani), stres stres tidak nyata. Namun, jika tekanan menumpuk (dari stresor 

yang sama atau stresor lain pada saat bersamaan), stres menjadi nyata, membuat 

kita kewalahan dan stres (Musradinur, 2016: 193). 

2.1.4 Faktor Risiko Stres  

Menurut Hawari, secara umum jenis stresor psikososial dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa faktor, antara lain: 

a. Faktor Keluarga  

Hal ini merupakan stressor yang dialami oleh anak dan remaja akibat 

kondisi keluarga yang kurang baik (yaitu sikap orang tua). 

b. Pekerjaan  

Masalah pekerjaan merupakan sumber stres kedua setelah masalah 

perkawinan. Banyak orang menderita depresi karena masalah perkawinan 

ini, misalnya pekerjaan yang terlalu banyak dan pekerjaan yang tidak 

cocok.  

c. Lingkungan Hidup  

Kondisi lingkungan yang buruk besar pengaruhnya bagi kesehatan 

seseorang, misalnya soal perumahan, pindah tempat tinggal, hidup dalam  

lingkungan yagn rawan (kriminalitas), dan lain sebagainya.  

2.1.5 Tipe Stres  
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Menurut Fortinash & Worret,(2012) ada 2 tipe stres  

a. Distres merupakan stres yang merusak individu sebagai contoh dari 

distres adalah ketika seorang suami atau istri membuat alasan untuk tidak 

pergi bekerja tetapi dia mengatakan kepada suami atau istrinya bahwa dia 

mau berangkat kerja  

b. Eustres  

Eustres terjadi sebagai dampak kegiatan yang positif. Sebagai contoh 

ketika akan menyambut kelahiran seorang bayi maka pasangan suami 

istri akan melakukan kegiatan antisipasi seperti membeli rumah baru.  

2.1.6 Pengelolaan Stres  

Strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola stres:  

a. Diperlukan suatu kebijakan dalam menilai permasalahan secara 

proposional dan memantau efektivitas dari pada kebijakan itu.  

b. Melakukan survei untuk mengetahui faktor penyebab stres dalam 

lingkungan tertentu.  

2.1.7 Pemantauan Stres  

Menurut Rahman (2014) hal-hal yang perlu dilakukan oleh remaja lakukan untuk 

mencegah stres, adalah:  

a.Mengatur pola hidup  

b.Selalu bersikap positif  
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c.Meluangkan waktu untuk diri sendiri  

d. Meningkatkan  kehidupan spiritual  

2.2  Perilaku  

2.2.1 Pengertian Perilaku 

 Perilaku manusia adalah semua tindakan atau aktivitas dari manusia itu 

sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang dapat diamati 

langsung, maupun yang tidak dapat diamati. Dari segi biologis, perilaku adalah 

suatu kegiatan atau aktivitas organisme (mahkluk hidup yang bersangkutan), 

sedangkan dari sepi kepentingan kerangka analis, perilaku adalah apa yang 

dikerjakan oleh organisme tersebut baik dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung (Notoatmodjo,2010).  

Gerakan-gerakan reflektif dalam perilaku, dibagi menjadi beberapa bagian 

yaitu: perilaku yagn tampak, perilaku batin, perilaku asli, perilaku yang 

didapatkan, perilaku normal dan perilaku yang menyimpang. Guilford (1971) 

dalam Zakaria Ahmad (2009) seorang psikologi moderen, mempelajari perilaku 

manusia dibagi atas 3 aktifitas yaitu : pertama aktifitas akal/rasio, menyatakan 

bahwa aktifitas akal berbeda dengan aktifitas  

2.2.2 Ciri-ciri perilaku  

Watson mengemukakan (dalam Walgito, 2004) bahwa perilaku manusia  

mempunyai ciri-ciri yakni:  
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a. Perilaku itu sendiri kasat mata, tetapi penyebab terjadinya perilaku secara 

langsung mungkin tidak dapat di amati.  

b. Perilaku mengenal berbagai tingkatan, yaitu perilaku sederhana dan stereotip, 

seperti perilaku binatang bersel satu: perilaku kompleks seperti sosial manusia: 

perilaku sederhana, seperti reflex, tetapi ada juga yang melibatkan proses mental 

biologis yang tinggi.  

c. Perilaku bervariasi dengan klasifikasi: kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang 

menunjuk pada sifat rasional, emosional dan gerakan fisik dalam berperilaku.  

2.2.3 Komponen Perilaku  

Teori Bloom (1908) dalam Notoadmodjo (2010) membedakan perilaku 

dalam 3 dominan perilaku yaitu : Kognitif (cognitive) Afektif (affective) dan 

Psikomotor (psychomotor). Untuk kepentingan pendidikan praktis, teori ini 

kemudian dikembangkan menjadi 3 ranah perilaku yaitu ;  

a. Pengetahuan (knowledge)  

b .Sikap (Attitude )  

Masih menurut Notoatmodjo (2007), sikap merupakan reaksi atau respon 

yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.Dapat 

disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi 

hanya dapat di tafsirkan terlebih dahulu. Sikap belum merupakan suatu tindakan 

atau aktivitas ,akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Alport 
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(1954) yagn di kutip dalam Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa sikap itu 

mempunyai 3 komponen pokok yaitu :  

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek.  

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.  

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend tobehave).  

2.2.4 Jenis Perilaku  

Skinner mengemukakan (dalam Walgito, 2003) perilaku dibedakan menjadi:  

a. Perilaku yang alami (innate behavior) Perilaku alami yaitu perilaku yang 

dibawa sejak organisme dilahirkan,yaitu yagn berupa refleks-refleks dan insting  

–insting  

b. Perilaku operan (operant behavior) Perilaku operan yaitu perilaku yang 

dibentuk melalui proses belajar.  

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi perilaku  

Menurut Notoatmodjo (2010),faktor penentu atau determitan perilaku manusia 

sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor, baik 

internal maupun ektsternal (lingkungan). Dari berbagai determinan perilaku 

manusia, banyak ahli telah merumuskan teori-teori atau model-modelnya 

terbentuknya perilaku. Masing-masing teori, konsep atau model dapat diuraikan 

seperti berikut.   
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Faktor Predisposisi (Predisposising factor)  

Pengetahuan  

Pengetahuan pada dasarnya menunjuk pada sesuatu yang diketahui berdasarkan 

stimulasi yang diberikan,dengan adanya stimulus maka seseorang akan 

mengetahui atau memiliki pengetahuan  

Motivasi  

Motivasi merupakan salah satu motif untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

objek yang diterimanya.  

Sikap  

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara 

tertentu. Kesiapan yagn dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi 

dengan cara tertentu  

2.2.6 Perilaku Merokok  

Perilaku merokok pada remaja sebagian besar merupakan hasil dari proses 

kognitif bahwa mereka memiliki antisipasi terhadap konsekuensi terkait dengan 

perilaku-perilaku mereka. Perilaku merokok mereka ditentukan oleh keyakinan 

mereka terhadap perilaku tersebut diantaranya penghayatan sosial dan resiko 

kesehatan atau keuntungan-keuntungan dari merokok yang berasal dari teman.  
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 Menurut Silvan Tomkins dalam Aula (2010) menyebutkan perilaku 

merokok terbagi menjadi empat tipe perilaku merokok berdasarkan Management 

of affect theory.Tiga tipe tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif, banyak orang yang 

merokok dan mengurangi perasaan negatif, misalnya saat mereka 

marah,cemas,dan gelisah,rokok dianggap sebagai penyelamat.   

b. Perilaku merokok adiktif, hal ini dinamakan psychologal additation oleh 

Green. Orang yagn menunjukkan perilaku seperti itu akan menambah dosis rokok 

yang digunakan setiap saat setelah efek rokok yagn dihisapnya berkurang.  

c. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan, seseorang merokok bukan 

demi mengendalikan perasaannya ,tetapi karena benar-benar   

2.3 Merokok  

2.3.1 Pengertian Merokok 

 merokok adalah perilaku yang komplek karena merupakan hasil interaksi dari 

aspek kognitif , kondisi psikologis, dan keadaan fisiologis. Aritonang (dalam 

Perwitasari,2008)  

Menurut Oskamp (dalam susmiati,2003) mengatakan perilaku merokok 

adalah menghisap asap tembakau yagn telah menjadi cerutu kemudian disulut api. 

Menurutnya ada dua tipe merokok. Pertama adalah menghisap rokok secara 

langsung yang disebut perokok aktif, dan yagn kedua mereka yang secara tidak 
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langsung menghisap rokok. Namun turut menghisap asap rokok disebut perokok 

pasif. Bermacam-macam perilaku yang dilakukan manusia dalam menanggapi 

stimulus yang diterimanya,  

Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat 

berpengaruh bagi kesehatan (Ogden, 2008).Merokok bukanlah penyebab suatu 

penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan 

merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis 

penyakit yagn dapat mengakibatkan kematian  

2.3.2 Tipe-tipe Perokok  

Ada 3 tipe yang digolongkan oleh (Nasir,2007) berdasarkan kemampuan 

menghisap rokok dalam sehari  

a. Golongan perokok ringan menghabiskan rokok sekitar 10 batang dengan selang 

waktu 60 menit baru bangun tidur  

b. Perokok sedang biasanya mampu menghabiskan 11-12 batang dengan selang 

waktu 31-60 menit setelah bangun pagi  

c. Perokok berat, yaitu apabila mereka mampu merokok dari 21-31 batang per  

hari atau lebih, dan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 630 menit.  

2.3.3 Faktor-faktor perilaku merokok  

Menurut (Triswanto,2007) adalah sebagai berikut:  
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Pengaruh orang tua  

Golongan usia remaja yang rentan terpengaruh terbiasa merokok, salah satunya 

adalah berasal dari suasana rumah tangga yang tidak bahagia, dimana sebagai 

orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya dan juga memberi hukuman 

secara fisik yang terlalau keras  

Pengaruh teman   

Banyak fakta yang membuktikan bahwa semakin bayak para remaja yang 

merokok maka kemungkinan besar semakin banyak teman- temannya 

mempunyai kebiasaan merokok  

Faktor kepribadian  

Faktor ini biasa berkebiasaan merokok karena alasan ingin tahu, ingin 

melepaskan kebosanan, dan dari sakit lain yagn mereka rasakan  

2.3.4 Zat-zat yang terdapt pada rokok  

Kandungan berbahaya yang ada pada rokok, namun kandungan utama yang ada 

pada rokok adalah:  

Nikotin  

Merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung sirkulasi 

darah dengan adanya penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, 

pengerasan pembuluh darah  

Tar  
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Mengandung bahan kimia beracun yang mengakibatkan kerusakan sel paru-paru 

dan menyebabkan kanker.  

Karbon monoksida  

Merupakan gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya, kemampuan darah 

membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. Akibatnya otak, jantung dan 

organ-organ vital tubuh lainnya kekurangan oksigen  

2.3.5 Dampak perilaku merokok  

Menurut Wijaya (dalam Prasasti, 2011: 31) dampak buruk rokok terhadap 

kesehatan disebut sebagai “silent killer” karena timbul secara perlahan dan dalam 

tempo yang relatif lama, tidak langsung dan tidak tampak secara nyata. Kebiasaan 

merokok merupakan salah satu faktor resiko bagi banyak penyakit tidak menular 

yang berbahaya.Sedangkan Odgen membagi dampak perilaku merokok menjadi 

dua yaitu (dalam Prasasti, 2011: 32):  

Dampak positif  

Merokok menimbulkan dampak positif yang sangat sedikit bagi kesehatan. Para 

perokok tersebut menyatakan bahwa merokok dapat menghasilkan mood positif 

dan dapat membantu individu menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, 

mengurangi ketegangan, meningkatkan konsentrasi, dan rasanya menyenangkan.   

Dampak negatif  
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Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat berpengaruh 

bagi kesehatan. Merokok memang bukan penyebab suatu penyakit, namun 

merokok dapat memicu suatu jenis penyakit yagn dapat mengakibatkan kematian. 

Beberapa penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok yaitu kanker 

paru, bronkitis kronik dan emfisema, penyakit jantung iskemik dan penyakit 

kardiovaskuler lain, ulkus peptikum, kanker mulut/tenggorokan/kerongkongan, 

penyakit pembuluh darah otak dan gangguan janin dalam kandungan (Aditama, 

1992: 15).  

Selain itu, Komasari & Helmi (2000: 37-38) juga mengatakan bahwa perilaku 

merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan, baik bagi diri 

sendiri maupun orang disekelilingnya. Dilihat dari sisi kesehatan, pengaruh  

bahan-bahan  kimia  yagn  dikandunga  rokok  seperti  nikotin,  CO  

(karbonmonoksida) dan tar akan memacu kerja dari susunan syaraf pusat dan 

susunan syaraf simpatis sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat dan 

detak jantung bertambah cepat, menstimulasi penyakit kanker dan berbagai 

penyakit yang lain seperti penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, 

jantung, paru-paru dan bronchitis kronis.  

2.3.6 Pencegahan perilaku Merokok  

Ada beberapa upaya pencegahan merokok yaitu dengan upaya kampanye, 

memang sangat sulit menghentikan kebiasaan merokok. Dengan cara 
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menumbuhkan motivasi dalam diri berhenti atau tidak mencoba untuk 

merokok, akan membuat mereka mampu tidak terpengaruh oleh godaan 

merokok yagn datang dari teman, media masa atau kebiasaan keluarga. 

(mu’tadin,2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3  

HIPOTESIS PENELITIAN  

 

             Variabel independen                                  variabel dependen   

Perilaku merokok 

pada remaja pria 
Stres akademik 
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Keterangan 

                                               : Diteliti 

                                               : Tidak diteliti 

                                               : Berhubungan  

                                             

3.1 variabel penelitian     

a. Variabel Dependen  

    Variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku merokok pada remaja 

laki-laki di Fakultas Teknik Pertanian Universitas Negeri Makassar.  
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b. Variabel Independen  

    Variabel independen pada penelitian ini adalah stres akademik pada remaja 

laki-laki di Fakultas Teknik Pertanian Universitas Negeri Makassar. 3.2 

Hipotesis penelitian     

a. H0 ( Hipotesis Null )   

Tidak terdapt hubungan antara stres akademik dengan perilaku merokok pada 

Mahasiswa laki-laki di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.  

b. Ha ( Hipotesis Alternatif )  

Terdapt Hubungan antara stres akademik dengan perilaku merokok pada 

Mahasiswa laki-laki di Fakultas Teknik Universitas Negri Makassar.  

 

 

 

 

3.3 Definisi operasional     

Stres Akademik  

Variabel : stres akademik  
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- Definisi Operasional : stres akademik adalah segala sesuatu yang mempengaruhi 

kehidupan akademik, hal ini disebabkan oleh tuntutan yang timbul saat 

seseorang dalam masa pendidikan.  

- Alat Ukur : Kuesioner  

- Cara Ukur : Memberi angket dengan cara memberikan kuesioner yang 

berjumlah  17 pertanyaan mengenai stres  

- Skala Ukur : Ordinal  

- Hasil Ukur : 0-34 ringan, >34 berat  

Perilaku Merokok  

- Variabel : Perilaku Merokok   

- Definisi Operasional : perilaku merokok adalah menghisap asap tembakau yang 

telah menjadi cerutu kemudian disulut api. Perilaku merokok dibagi menjadi 2 

yaitu aktif dan pasif.  

- Alat Ukur : Kuesioner  

- Cara  Ukur : Memberi angket dengan cara memberikan kuesioner yang 

berjumlah 3 pertanyaan mengenai perilaku merokok   

- Skala Ukur : Ordinal  
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- Hasil Ukur : 10 batang/hari ringan, > 21 batang/hari berat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4  

METODE PENELITIAN  
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4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian  

4.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik untuk 

mengetahui hubungan antara stres sekolah dengan perilaku merokok mahasiswa 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar kemudian 

menganalisis variabelnya yaitu variabel stres dan variabel merokok. 

4.1.2 Rancangan Penelitian  

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu 

melakukan pengukuran observasional variabel pada titik waktu tertentu kemudian 

menganalisis untuk melihat pengaruh tingkat stres terhadap perilaku merokok 

mikro. 

4.2 Lokasi dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negri Makassar dan waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2021.  

4.3 Populasi dan Sampel  

4.3.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa laki-laki program Studi 

Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.  
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4.3.2  Sampel  

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4  Besar Sampel  

Sampel terdiri dari sebagian dari populasi yang mampu dan dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian sampling, sedangkan sampling adalah proses pemilihan 

bagian dari populasi yang mewakili populasi tersebut (Nursalam, 2016). 

n  

Keterangan : 

n : Jumlah sampel N : 

Jumlah Populasi 

d²         : galat pendugaan (0,10) 

Z          : tingkat kepercayaan (95% ) 

P           : proporsi dari suatu sampel 

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah populasi adalah 135 orang, sehingga jumlah 

sampel yagn diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan rumus di atas, sampel sebanyak 56 responden. Dengan 

kepercayaan 95%. Sampel untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik simple random sampling, dimana peneliti memilih sampel yagn 

memberikan kesempatan yagn sama bagi semua anggota populasi untuk 

ditetapkan sebagai anggota sampel. 

Populasi penelitian ini adalah 135 mahasiswa laki-laki dari Program 

Penelitian Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar, sedangkan sampel untuk penelitian ini dipilih secara random sampling 

mahasiswa berjenis laki-laki yang berjumlah 56 orang. 

4.5 Teknik Pengambilan Sampel  

4.5.1 Kriteria Inklusi  

a. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar  

b. Bersedia menjadi responden penelitian dengan mendatangkan informed 

consent.  

4.5.2 Kriteria Eklusi  
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a. Tidak mengisi kuisioner yang lengkap   

b. Tidak mengembalikan lembar kuisioner  

4.6 Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner. Pengambilan ini 

dilakukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sebuah informed consent 

kemudian diberikan kuesioner oleh peneliti dan peneliti menginstruksikan untuk 

mengisinya. 

Bentuk angket yang digunakan sebagai alat pengumpulan adalah bentuk pilihan 

ganda dimana responden dapat memilih sendiri jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

4.7 Teknis Analisis Data  

4.7.1 Pengolahan Data  

Pada pengolahan data, digunakan alat perangkat lunak sedangkan kuisioner yang 

telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan melalui tahapan sebagai berikut:   

a. Editing   

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di 

tempat penelitian agar apabila terdapat kekurangan data akan dapat segera 

dilengkapi. 
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 b. Entry Data   

Data Entry adalah kegiatan memasukkan data dari kuesioner ke dalam 

paket program komputer untuk dianalisis, kemudian dibuat distribusi frekuensi 

sederhana atau dapat juga dengan membuat tabel kontigensi.  

c. Cleaning Data  

Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang 

sudah dimasukkan ke dalam komputer untuk memastikan data telah bersih dari 

kesalahan sehingga data siap di analisa (Hidayat,2008).  

4.8 Analisis Data  

4.8.1Analisis Univariat  

Analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing 

variabel yang diteliti.  

4.8.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat ini bertujuan untuk mencari hubungan antara stres akademik 

dengan perilaku merokok Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar. Pada analisis bivariat ini menggunakan tabel tabulasi silang untuk 

menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada uji hubungan antara 

stres dengan perilaku merokok menggunakan uji statistik chi square.  
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4.9 Etika Penelitian  

 Semua hasil yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan diberitahukan atau dilaporkan 

sebagai hasil penelitian guna evaluasi.  
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN  

5.1 Gambaran umum populasi penelitian  

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa putra program penelitian 

teknologi pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar yaitu 135 

orang. Sedangkan sampel untuk penelitian ini dipilih secara random sampling. 

Ditemukan 56 responden adalah perokok. 

5.1.1 Analisis Univariat  

1. Data Umum   

a. Umur   

Tabel 1  

Distribusi umur responden   

 
 16-20  15  26.8  

 21-25  30  53.6  

 26-30  11  19.6  

 Total  55  100.0  

 
Sumber : Data Primer,2021  

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 56 responden didapatkan yang 

berumur 16 – 20 tahun sebanyak 15 (26.8%) yang berusia 21 – 25 tahun 

sebanyak 30 (53,6%) dan yang berusia 26 – 30 tahun sebanyak 11  

(19,6%).  

Umur    n   Persentase   
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2. Data Khusus  

a. Kebiasaan merokok 

           Tabel 2 

Distribusi merokok responden  

Merokok  N Persentase 

Ringan  30 53.6 

Berat  26 46.4 

Total 56 100 

Sumber : Data Primer,2021 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 56 responden didapatkan 

responden yang merupakan perokok ringan sebanyak 30 (53,6%) dan 

yang merupakan perokok berat sebanyak 26 (46,4%). 

b. Stres 

                         Tabel 3 

Distribusi tingkat Stres akademik responden  

Stres  N Persentase 

Ringan  27 48.2 
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Berat  29 51.8 

Total 56 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer,2021 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 56 responden berdasarkan 

tingkat Stres didapatkan responden yang mengalami stres ringan 

sebanyak 27 (48.2%) dan responden yang mengalami stres berat 

sebanyak 29 (51.8%). 

5.1.1 Analisis Bivariat  

                                        Tabel 4 

Stress  

Perilaku merokok 

Jumlah (p) Ringan Berat 

n % n % 

Ringan 

Berat  

8 

19 

26.7 

73.1 

22 

7 

73.3 

26.9 

30 

26 (0,001) 

Jumlah 27 48.2 29 51.8 56 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 2021 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 30 responden didapatkan yang 

mengalami stress ringan didapatkan 8 orang (26,7%) yang termasuk 
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perokok ringan 22 (73,3%) yang merupakan perokok berat. Dan dari 26 

responden yang mengalami stress berat didapatkan 19 (73,1%) orang 

yang merupakan perokok berat dan 7 (26,9%) orang yang merupakan 

perokok berat. 

Hasil analisis statistik diperoleh nilai p (0,001) < 0,05, hal ini 

berarti terdpat  hubungan antara stress akademik dengan perilaku 

merokok               

5.2 Pembahasan  

Tingkat Stres akademik Pada Mahasiswa Laki-laki di Fakultas Teknik  

Universitas Negeri Makassar  

Menurut hasil penelitian, sebagian besar remaja di Fakultas Teknik 

Pertanian Universitas Negeri Makassar memiliki tingkat stres ringan yaitu 27 ( 

8,2%). Makassar memiliki tingkat stres berat sebanyak 29 orang (51,8%). 

Hasilnya ringan 0-3 dan berat > 3 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, gejala stres disebabkan oleh gejala 

fisik (Secara umum keadaan orang stres sering mengalami sakit kepala, kelelahan, 

mulut kering, sesak napas, sulit tidur, bingung. pencernaan, sembelit. , jantung 

berdebar-debar. dan keringat dingin). Gejala emosional (sering merasa mudah 

tersinggung dan mudah tersinggung, hipersensitif, gelisah dan cemas, murung, 

sedih, dan menangis). Gejala intelektual (orang yang sedang stres akan mudah 
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lupa, berpikir kacau. Daya ingat menurun, sulit berkonsentrasi seperti melamun, 

pikiran mengembara dan kecemasan berlebihan). 

Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Laki-laki di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perilaku merokok pada mahasiswa 

laki-laki di Fakultas Teknik Pertanian Universitas Negeri Makassar yang menjadi 

responden dalam penelitian ini mempunyai perilaku merokok yaitu sejumlah 56 

orang dan sebagian kecil yang perokok berat sebanyak 26 orang 46,4% dan 

sebagian yang perokok ringan berjumlah 30 orang dengan presentasi 53,6%.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hanya terdapat  

sebagian kecil responden yang memiliki kebiasaan merokok cenderung mudah 

merasa kesal dalam hal kecil dan sepele. Dari hasil analisis yang didapatkan 

Mahasiswa yang memiliki perilaku merokok mengalami stres dan sebagian kecil 

Mahasiswa yang memiliki perilaku merokok tidak mengalami stres bahkan 

menjadi kebiasaan. Adapun hasil ukur dari perilaku merokok dikatakan ringan 

jika menghabiskan rokok 10 batang/hari dan perokok berat menghabiskan rokok 

> 21 batang/hari.  

Menurut penelitian Sivan Tomkis dalam Hall (2010), perilaku merokok 

remaja sebagian besar merupakan hasil dari proses kognitif yang mereka miliki 

untuk mengantisipasi konsekuensi yagn terkait dengan perilaku mereka. Perilaku 

merokok mereka ditentukan oleh keyakinan mereka tentang perilaku ini, 
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termasuk preferensi sosial dan risiko kesehatan atau manfaat merokok dengan 

teman. 

 

Hubungan antara stres akademik dengan perilaku merokok di Fakultas  

Teknik Universitas Negeri Makassar  

Berdasarkan penelitian ini frekuensi responden berdasarkan stres remaja 

laki-laki di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar menunjukan hasil 

analisis hubungan antara stres dengan perilaku merokok pada remaja pada remaja 

laki-laki di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar diperoleh dari stres 

ringan dengan total 27 orang (48,2%), dan yang  perokok ringan 30 orang (53,6%) 

sedangkan yang mengalami stres berat sebanyak 29 orang (51,8) dan yang 

perokok berat 26 orang (46,4).  

Berdasarakan analisis data pada stres akademik dengan perilkau merokok 

remaja di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar hasil statistik diperoleh 

nilai p (0,001) < 0,05, hal ini berarti terdapat  hubungan antara stress akademik 

dengan perilaku merokok. Yang diinterprestasikan bahawa kekuatan hubungan 

antar variabel pada tingkat rendah.  

Menurut hasil penelitian, sebagian besar pola perilaku merokok remaja 

sangat tinggi. Menurut hasil penelitian Cleary et al (2009). menyatakan bahwa 

85% hingga 90% orang adalah perokok biasa, menyiratkan bahwa tes merokok 

remaja akan mendorong mereka untuk merokok saat dewasa. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, seperti 

perilaku lainnya, perilaku merokok disebabkan oleh faktor internal (faktor 

biologis dan faktor ekstrinsik (faktor lingkungan sosial), seperti pengaruh teman 

sebaya.) Pada dasarnya, merokok adalah perilaku yang kompleks. Ada banyak 

tahapan di mana kebiasaan merokok dapat dikurangi dengan memberikan 

peringatan. 
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`Bab 6  

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui metode statistik 

korelasi maka dapat ditarik kesimpulan terdapat hubungan antara stres dengan 

perilaku merokok, namun hubungan tersebut kecil atau tidak signifikan secara 

statistik 

6.2 Saran 

Untuk mengurangi tingkat stres yang dialami, diharapkan mahasiswa dapat 

berpikir lebih positif terhadap hal-hal yang dihadapi selama masa perkuliahan. 

Berfikir positif dan membuat individu dan mengelola depresi dan menerima 

situasi yang tengah di hadapi. 
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Kuesioner  

  

Nama Responden :  

Umur :  

Jenis kelamin :  

Keterangan   

  

Tabel stres  

 

No.  Pertanyaan  Ya  Tidak  

1.  Menjadi marah karena hal kecil dan sepel      

2.  Tidak dapat melihat hal yagn positif dari 

suatu kejadian  

    

3.  Merasa seperti tidak kuat lagi untuk   

Melakukan suatu kegiatan  

    

4.  Cenderung bereaksi berlebihan pada   

Suatu situasi  

    

5.  Kesulitan untuk berelaksasi/bersantai      

6.  Pesimis       

7.  Mudah merasa kesal      

8.  Merasa banyak menghabiskan energi   

Karena cemas  
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9.  Kelelahan      

10.  Kehilangan minat pada banyak hal  

(misal: makan, ambulasi, sosialisasi)  

    

11.  Merasa hidup tidak berharga      

12.  Tidak dapat menikmati hal-hal yagn saya 

lakukan  

    

13.  Merasa hilang harapan dan putus asa      

14.  Mudah marah      

15.  Takut diri terhambat dari tugas-tugas yagn 

tidak bisa dilakukan  

    

16.  Sulit mentoleransi terhadap ganguan   

Terhadap hal yagn dilakukan  

    

17.  Tidak ada harapan untuk masa depan      

  

Tabel perilaku merokok  

 

No.  Pertanyaan  Iya   Tidak  

1.  Apakah anda merokok dalam 1 hari   

1 batang  

    

2.  Apakah anda merokok sehari 5-10 batang  

Perhari  

    

3.  Apakah anda merokok sehari 21-30 batang  

Perhari  
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Frequency Table  

  

umur  

    

Frequency  Percent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid  16-20  

21-25  

26-30  

Total  

15  26.8  26.8  26.8 

30  53.6  53.6  80.4 

11  19.6  19.6  100.0 

56  100.0  100.0    

  

stres  

    
Frequency  Percent  Valid Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid  

ringan 

berat 

Total  

30  53.6   53.6  53.6 

26  46.4   46.4  100.0 

56  100.0   100.0    

  

  

merokok  

    
Frequency  Percent  Valid Percent  

Cumulative 

Percent  
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Valid  

ringan 

berat 

Total  

27  48.2   48.2  48.2 

29  51.8   51.8  100.0 

56  100.0   100.0    

  

  

Crosstabs  

stres * merokok Crosstabulation  

    

  

  merokok  

Total  
    ringan  berat  

stres  ringan  
Count  

% within stres  

8  

26.7%  

22   30 

73.3%   100.0% 

% within 

merokok  
29.6%  75.9%   53.6% 

% of Total  14.3%  39.3%   53.6% 

berat  Count  19  7   26 

% within stres  73.1%  26.9%   100.0% 

% within 

merokok  
70.4%  24.1%   46.4% 

% of Total  33.9%  12.5%   46.4% 
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Total   Count  27  29   56 

% within stres  48.2%  51.8%   100.0% 

% within 

merokok  
100.0%  100.0%   100.0% 

% of Total  48.2%  51.8%   100.0% 

  

 

 

 

Chi-Square Tests  

 

  

Value  df  

 
Asymp. Sig. 

(2sided)  

Exact 

Sig. 

(2sided)  

Exact Sig. 

(1sided)  

Pearson Chi-Square  12.016a   1  .001      

Continuity Correctionb  10.229   1  .001      

Likelihood Ratio  12.477   1  .000      

Fisher's Exact Test         .001  .001 

Linear-by-Linear 

Association  
11.801  

 
1  .001  

    

N of Valid Casesb  56           

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

12.54.  

b. Computed only for a 2x2 table          
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