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kata kunci : konformitas perilaku merokok
Abstraksi :
Konformitas terhadap perilaku merokok pada remaja terkait juga dengan proses
perkembangan kepribadian dan sosial yang terjadi pada masa remaja awal,
perhatian yang berkembang pada masa remaja adalah apa yang menurut mereka
benar pada simbol status. Selama masa remaja, simbol status memiliki empat
faktor utama. Pertama, simbol status menunjukkan pada orang lain bahwa
seorang remaja memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dari anggota
kelompok lainnya. Kedua, bahwa seseorang lebih superior dalam beberapa
prestasi yang dihargai oleh anggota kelompok-kelompok lain. Ke-tiga, seorang
remaja akan dianggap sebagai bagian dari kelompok jika ia berpenampilan atau
bertingkah laku serupa dengan anggota kelompok lainnya, dan yang terakhir
adalah bahwa dengan simbol status, seorang remaja akan dianggap sebagai
orang yang dewasa (Hurlock, 1980). Simbol status yang sering digunakan oleh
remaja adalah rasa ingin dianggap sebagai orang yang dewasa. Untuk
memperoleh pengakuan ini seorang remaja akan melakukan hal-hal yang
mereka anggap lazim dilakukan oleh orang dewasa dan bila saatnya bagi mereka
untuk memungkinkan hal ini. Hurlock (1980) menyebutnya dengan taboo
pleasure atau kesenangan yang ditabukan, yaitu bentuk-bentuk perilaku yang
dianggap tabu untuk dilakukan remaja, karena mereka masih terlalu muda.
Contoh-contoh taboo pleasure antara lain perilaku sex premarital,
minum-minuman keras, merokok, serta berbagai jenis obat-obatan terlarang.
Saat ini perilaku yang banyak dilakukan kelompok remaja, dimana rata-rata usia
mereka sekitar tiga belas sampai dengan sembilan belas tahun, antara lain adalah
perilaku merokok, terutama pada saat mereka sedang berkumpul bersama
teman-temannya. Hal yang lebih memprihatinkan adalah usia awal mulanya
merokok yang setiap tahunnya semakin muda. Jika dulu usia mulai merokok
biasanya mulai dari SMP, maka sekarang dapat dijumpai anak-anak SD kelas 6
sudah mulai banyak yang merokok diam-diam, dimana bagi anak-anak usia
muda atau usia sekolah ini menjadi sebuah masalah, baik bila ditinjau dari segi

lingkungan keluarga, sudut pandang budaya di dalam lingkungan masyarakat
sekitar, ataupun di tinjau dari sudut pandang ilmu kesehatan yang menganggap
bahwa merokok itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak-anak seusia
mereka (Bahar, 2002). Hal ini sesuai dengan penelitian Hurlock (1980) yang
mengungkapkan bahwa perilaku merokok bisa dimulai pada saat anak mulai
duduk dibangku SMP tingkat pertama, sedangkan Sarafino (1994)
mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat remaja mulai mengenal rokok pada
saat mereka berusia 11 tahun. Untuk itulah peneliti merasa tertarik untuk
meneliti mengenai kelompok perokok ini, bagaimanakah gambaran konformitas
terhadap munculnya perilaku merokok pada remaja dan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku merokok tersebut ?. dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan jenis wawancara dengan pedoman umum dimana peneliti
dilengkapi panduan wawancara yang sangat umum yang hanya akan
mencantumkan isu-isu yang harus diteliti tanpa menentukan urutan pertanyaan,
bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit, peneliti juga akan
menggunakan model pertanyaan open question, dan close question di dalamnya.
Peneliti juga menyertakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman
wawancara konvensasional yang informal dimana proses wawancara ini
didasarkan penuh pada perkembangan pertanyaan secara spontan dalam
interaksi alamiah. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis
observasi non partisipan, dimana observer tidak ikut terlibat penuh dalam
kegiatan observasi tersebut. Peneliti mendeskripsikan setting yang dipelajari,
aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas,
dan makna kejadian dari perspektif merekam yang terlibat dalam kejadian yang
diamati tersebut.

