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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari pendidikan.Pendidikan 

merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan 

bahwa : 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta 

didik melalui proses pembelajaran.  

 

Pendidikan memiliki tujuan yaitu untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai 

yang baik, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Karena itu tujuan pendidikan 

memiliki dua fungi yaitu yang pertama memberikan arah kepada segenap kegiatan 

pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan. Dalam teori pendidikan, pendidikan pada hakikatnya adalah suatu 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, 

kepribadian serta kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya. Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur 

pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. 

Ada tiga jenis jalur pendidikan dalam undang-undang dengan Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan yang 

pertama itu lembaga pendidikan Formal yaitu merupakan jalur pendidikan yang 

terstuktur serta berjenjang yang terdiri seperti pendidikan dasar atau yang sering 

kita sebut SD, pendidikan menengah atau yang sering kita sebut SMP, dan yang 

terakhir pendidikan tinggi atau kerap kita sebut SMA, lembaga pendidikan jalur 



normal terdiri atas lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar 

(SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan 

tinggi. yang kedua lembaga pendidikan  Nonformal dalam undang-undang No 20 

tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan nonformal 

merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang biasanya dilaksanakan 

secara terstuktur serta berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal ini juga 

disediakan bagi warga negara yang kurang beruntung untuk mengikuti atau 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Serta 

adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan 

pendidikan formal seperti kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi untuk pengganti, penambahan, dan/atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan yang 

terakhir ada pendidikan Informal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal merupakan jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah 

pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. 

Pendidikan pertama itu pendidikan dari orangtua serta keluarga kenapa dikatakan 

bahwa orangtua serta keluarga karena fase pertama kali bayi atau anak itu 

berkenalan serta bercengkrama dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan  

yang baik dari anggota keluarga. Pendidikan pertama ini pula dapat dipandang 

sebagai titik letak pondasi pengembangan-pengembangan yang ada berikutnya. 

Maka dari itu adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya 

pengembangan dari orangtua serta keluarga tersebut. Jurnal Edukasi Islami Jurnal 

Pendidikan Islam (Vol. 06 No II, Januari 2017). 

 Keluarga merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu keluarga juga 

dengan pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan didik oleh keluarga. Orangtua 

merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga 

oleh sebab itu pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh orangtua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik 

dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri 



anak itu sendiri maupun antara anak dengan orangtua, maupun terhadap 

lingkungannya. Ketika orang tua salah dalam penerapan pola asuh dapat membuat 

anak menjadi emosinya kurang stabil. 

 Pola pengasuhan dalam keluarga erat kaitannya dengan kemampuan suatu 

keluarga untuk memberikan sebuah perhatian, waktu, serta dukungan yang baik 

untuk memenuhi kebutuhan baik berupa fisik, mental bahkan sosial  si anak-anak 

yang saat ini sedang berada dalam masa tumbuh kembang. Perent/orangtua 

merupakan seseorang yang ada untuk mendampingi serta membimbing anak yang 

masih berada pada tahap  seperti pertumbuhan, yaitu merawat, melindungi, 

mendidik serta mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahap 

perkembangan untuk masa depan berikutnya serta berikut macam-macam pola 

pengasuh yang pertama itu ada pola asuh otoriter, dalam pola asuh otoriter ini 

merupakan pengasuhan yang dilakukan orangtua seperti dengan memaksa, 

mengatur, mengekang serta bersifat keras kepada anak. Orangtua juga selalu 

menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya yang orangtua 

inginkan. Ketika anak melanggar perintah tersebut dari orangtua yang malah akan 

berdampak terhadap hukuman serta sanksi yang akan di terima si anak. yang kedua 

pola asuh permisif, pada pengasuhan pola ini dilakukan karena dengan memberikan 

kebebasan yang lebih terhadap anak. Anak akan bebas melakukan apapun yang dia 

inginkan sesuka hatinya sedangkan pengasuhan pada tipe ini orangtua kurang 

perduli terhadap tumbuh dan kembangan si anak. Pada pengasuhan tipe ini juga 

akan cenderung menjadikan anak menjadi lebih egois karena orangtua cenderung 

memanjahkan berupa materi yang berlebih. Akibat dari itu anak bisa saja timbuh 

sifat keegoisan dan sifat inilah akan menjadi penghalang hubungan antara anak 

dengan orang lain (Syafie, 2002: 24). Pada pola pengasuhan ini akan menghasilkan 

anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial dikarena adanya kontrol diri 

yang kurang baik. Dan yang ketiga pada pola pengasuhan ini pola asuh demokratis 

ini orangtua memberikan kebebasan terhadap anak serta bimbingan kepada anak 

sehingga nantinya anak dapat berkembang dengan baik serta wajar mampu untuk 

berhubungan secara harmonis baik dengan orang tuanya serta dengan lingkungan 

sosialnya. Pada pola asuh ini anak akan bersifat terbuka serta bijaksana dikarena 



adanya komunikasi yang sejalan seperti komunikasi dua arah atau lebih. Sedangkan 

orangtua lebih bersikap objektif, perhatian dan memberikan dorongan yang positif 

kepada anaknya. Pada pola asuh ini menjadikan agar anak lebih mandiri, serta bisa 

mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan dan 

mampu berprestasi dengan baik. Dan pola asuh inilah yang sangat dianjurkan bagi 

orangtua. 

 Ketika kita memberikan pengasuhan yang salah menurut penelitian 

Blitbang Departemen Sosial (2002), Hamzah (2002), Prahesti (2002), 

mengintimidasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil 

merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi 

seseorang ditandai dengan meledaknya emosi dihadapan orang lain, tidak dapat 

melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. 

Sebaliknya matangnya emosi sesorang ditandai dengan dapat penilaian situasi 

kritis, memiliki reaksi emosi tidak stabil dan tidak kepercayaan diri seperti percaya 

pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil suatu keputusan, 

memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat. Ketika kita 

dapat mengambil keputusan yang baik dan dapat mengungkapkan pendapat apa 

yang kita inginkan itu merupakan salah satu contoh matangnya emosi seseorang.  

 Dan pada saat seseorang yang tidak dapat mengambil keputusan dengan 

benar ia akan cenderung lebih menjadi sikap yang emosi, kurang percaya diri. 

Menurut Angelis (dalam Yohanes : 2010) kepercayaan diri ini merupakan 

kemampuan yang ada didiri sendiri yang mana percaya diri itu berawal dari tekad 

yang ada didalam diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan 

dibutuhkan dalam kehidupan. Kepercayaan pula terbentuk bukan dari apa yang 

telah diperbuat seseorang melainkan dari keyakinan diri bahwa yang dihasilkan  

memang berada dalam batas kemampuan dan keinginan dari seseorang. Dengan 

rendahnya kepercayaan diri kebanyakan peserta didik untuk membuat percaya diri 

dengan perilaku merokok agar dapat lebih percaya diri dan lebih di akui oleh teman-

temannya. Rendahnya kepercayaan diri pula dapat menyebabkan mereka yaitu 

peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas perkembangan 

seperti biasanya seperti bergaul, bebas mengeskpresikan dirinya, mengetahui dan 



menerima kemampuan dirinya sendiri, dapat menguasai diri berdasarkan dengan 

norma dan nilai yang berlaku dan meninggalkan cara penyesuian diri yang kekanak-

kanakan (Yohanes : 2010) 

 Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah seseorang itu akan 

cendurung mengalami kesulitan untuk percaya diri depan orang banyak. Dan ada 

pula peserta didik salah mengartikan kepercayaan diri ketika ia mencoba untuk 

menggunakan rokok ia beranggapan bahwa itu akan membuat ia menjadi lebih 

percaya diri dan juga pada saat masa sekolah menengah pertama peserta didik akan 

jauh lebih ingin tau apa itu rokok, bagaimana rasa rokok, dan lain sebagainya. 

 Pada saat kadang rasa ingin tau berlebihan akan rokok itu semakin hari 

semakin bertambah seperti dijelaskan Levy dan Weitz (2007) bahwa suatu perilaku 

merokok merupakan istilah yang dilakukan seseorang seperti membakar rokok serta 

menghisapnya  dan dapat menimbulkan asap yang dapat dihisap oleh pengguna dan 

orang sekirarnya hal itu akan mengganggu orang di sekitar si perokok. adapula 

menurut Aritonang (Sari, 2001) mengatakan bahwa merokok ialah perilaku yang 

komplek, karena perilaku merokok ini merupakan hasil interaksi dari aspek 

kognitif, lingkungan social serta kondisi psikologis. Secara kognitif, para perokok 

itu tidak memperkirakan bahaya yang terkandung dalam rokok. dawepat ditinjau 

dari aspek sosial, ada beberapa bagian besar perokok menyatakan bahwa mereka 

itu merokok karena terpenggaruh oleh lingkungan sekitar seperti lingkungan 

rumah , lingkungan disekolah. Dan secara psikologis bahwa perilaku merokok 

dilakukan untuk relaksasi atau untuk  mengurangi ketegangan dan melupakan 

sejenak masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh sang perokok. Menurut 

Komalasari dan Helmi (2000) ada beberapa aspek yang meliputi perilaku merokok 

yaitu sebagai berikut: a. faktor biologis, ada banyak penelitian menunjukan bahwa 

penggunaan nikotin dalam satu puntung rokok merupakan salah satu bahan kimia 

yang sangat bereperan penting pada ketergantungan merokok. b. faktor pskologis, 

perilaku merokok juga dapat bermakna untuk mengurangi rasa kantuk yang 

berlebihan, mengakrabkan suasana sehingga munculnya rasa persaudaraan, serta 

memberikan kesan bahwa dengan merokok akan terkesan menjadi lebih keren serta 

lebih percaya diri dan lebih berwibawa. c. faktor demografis, pada faktor ini seperti 



meliputi umur dan jenis kelamin. d. faktor lingkungan, faktor ini meliputi beberapa 

diantaranya faktor lingkungan sosial, faktor sosial-kultural serta faktor politik. Dari 

banyaknya faktor perilaku merokok yang ada diatas banyak peserta alasan mengapa 

peserta didik mengkonsumsi rokok adalah faktor psikologis serta faktor lingkungan 

peserta didik sering beranggapan bahwa dengan merokok akan menjadi lebih keren 

dan akan percaya diri dengan merokok dan mereka beranggapan bahwa dengan 

merokok mereka dapat meningkatkan konsentrasi, menghalau rasa kantuk, 

mengakrabkan diri serta dapat mencairan keadaan/suasana pada saat kumpul 

bersama teman-teman. 

 Adapun faktor dari keluarga serta teman sebaya yang memiliki pengaruh 

yang sama-sama kuat terhadap perilaku merokok yang pada remaja. Dan menurut 

penelitian terdahulu Hiemstra, Kleinjan, Schsyck, Engels, Otten, R (2004) 

menemukan bahwa pengaruh keluarga dan teman sebaya sama berpengaruh dalam 

perilaku merokok remaja namun pengaruh orang tua lebih besar dari pada pengaruh 

teman terhadap perilaku merokok pada remaja.  

 Pengaruh teman sebaya dan orang tua sangat signifikan pada perilaku 

merokok pada remaja, tetapi pengaruh teman sebaya lebih besar dibandingkan 

dengan orang tua, penelitian yang sama menurut Kelly et al (2011) juga 

mengemukakan hal serupa yaitu antara orang tua, teman sebaya, saudara serumah. 

Dan pada hasilnya orang tua adalah yang paling kecil pengaruhnya, sedangkan 

pengaruh besar terhadap perilaku merokok ialah teman sebaya (Liem, 2014). 

 Perilaku merokok pada studi yang dilakukan sekolah kajian strategi dan 

global pusat kajian jaminan nasional universitas Indonesia menyebutkan bahwa ada 

sebanyak 33,03 persen pemuda usia mulai dari 18 tahun hingga 24 tahun masih 

menjadi perokok aktif dan disusul usia 39 tahun sebanyak 41,75 persen. Sementara 

perokok paling aktif itu berusia 25-38 tahun dengan persentase 44,75 persen. 

Penelitian ini dilakukan pada 1-31 mei 2018 terhadap 1.000 responden, baik 

perokok pasif dan perokok aktif.  

 Perokok aktif ataupun pasif dapat dilihat dari pergaulan mereka sehari-hari 

yang semakin luas serta berkembang. Banyak tempat-tempat umum dijadikan 

kegiatan tempat merokok hal biasanya sering dijumpai di pusat perbelanjaan, 



caffe,restoran,warung kopi, dan tak terkejuali dilingkungan rumah. Kadang pula 

perilaku merokok dijadikan alternatif pelarian ketika datangnya stress atau 

kegagalan yang dihadapi oleh peserta didik, yang dimana peserta didik cenderung 

melakukan hal-hal negatif demi membuat anak percaya diri dengan kegiatan 

merokok atau perilaku merokok hal tersebut kadang dianggap lebih membuat 

peserta didik menjadi percaya diri. Dalam sebuah pendidikan yang ada disekolah 

sangat diperlukan pendidikan yang dapat membentuk karakter siswa agar menjadi 

pribadi yang baik.Dengan adanya bimbingan konseling disekolah dapat membantu 

anak menjadi pribadi yang lebih baik.Pelayanan bimbingan konseling di sekolah 

merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial, kegiatan belajar serta perencanaan karir. 

 Menurut Prayitno (2004), bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan 

untuk peserta didik, baik secara perseorangan maupun kelompok agar mandiri dan 

bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, karir serta 

belajar. Pada saat pelaksanaan proses bimbingan dan konseling terdapat tujuan yang 

terdiri atas adanya tujuan umum yaitu untuk membantu peserta didik atau konseli. 

Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan konseling yaitu kearah perkembangan 

peserta didik serta masalah-masalah yang sedang dihadapai.Sedangkan tujuan 

bimbingan konseling sama hal nya dengan tujuan pendidikan nasional, 

yaitumengenai dan mengenal lingkungan, meningkatkan mutu pendidikan, serta 

yang terakhir mampu merancang kehidupan agar kedepannya dapat hidup dengan 

bahagia baik dunia maupun akhirat. Menurut Faqih, (2001:35). 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 9 Palembang 

profil kepercayaan diri dan perilaku merokok pada bulan Oktober 2019 peneliti 

telah mengumpulkan data dari buku hitam dengan mewawancarai guru BK 

disekolah tersebut bahwa terdapat sebanyak 35 siswa yang tercatat dibuku hitam 

telah melakukan aktifitas merokok. Sehingga dari observasi tersebut peneliti 

mengangkat penelitian deskriptif dengan judul “Profil kepercayaaan diri siswa yang 

merokok pada  siswa kelas IX SMP Negeri 9 Palembang” 

 

 



 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yakni “Bagaimana profil kepercayaan diri siswa yang merokok pada 

siswa kelas IX SMP Negeri 9 Palembang. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah : untuk 

mengetahui profil kepercayaan diri siswa yang merokok  pada siswa kelas IX SMP 

Negeri 9 Palembang. 

1. 4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bermanfaat untuk memperluas dan memperkaya referensi, bahan penelitian 

serta sumber bacaan untuk mahasiswa dilingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu 

pendidikan Universitas Sriwijaya. 

b. Menambah penggetahuan untuk calon pendidik agar dapat mengetahui profil 

kepercayaan diri siswa yang merokok disekolah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, dengan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

informasi dan masukan bagi guru  Bimbingan dan konseling mengenai profil 

kepercayaan diri siswa yang merokok. 

b. Bagi siswa, pada penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan agar 

peserta didik mengetahui adakah profil kepercayaan diri siswa yang merokok. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

profil kepercayaan diri siswa yang merokok sebagai bekal nantinya  dapat 

dikembangkan dilingkungan masyarakat nanti. 
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