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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perilaku Remaja Perokok Shisha di Kota 
Palembang (Studi di Kafe Kawasan Kambang Iwak Kota Palembang)” 
mengangkat permasalahan perilaku remaja perokok shisha dan faktor yang 
melatarbelakangi remaja merokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak kota 
Palembang. Fokus kajian dari perilaku remaja perokok shisha yang dihubungkan 
dengan tujuan, situasi, kaidah dan motivasi dalam aktifitas merokok shisha. 
Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang perilaku 
remaja perokok shisha dan faktor yang melatarbelakangi remaja merokok shisha 
di kafe kawasan Kambang Iwak Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi 
kasus di Kafe Kawasan Kambang Iwak Kota Palembang. Pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara mendalam pada lima orang informan serta 
melakukan observasi secara langsung. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku remaja perokok shisha yaitu 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan 
ketenangan dan menghilangkan dari stress dengan merokok shisha dan menjadi 
satu bentuk gaya hidup, terjadi pada situasi tertentu yaitu terjadi pada saat remaja 
berkumpul di kafe-kafe sekitar Kambang Iwak Kota Palembang bersama dengan 
teman-teman dan biasanya pada sore hingga malam hari, diatur oleh kaidah- 
kaidah yaitu tidak adanya larangan untuk tidak merokok shisha di daerah umum, 
kalaupun ada bentuk pelarangan itu hanya berasal dari orang tua yang tidak 
mengetahui kebiasaan merokok shisha anak-anaknya dan terdorong oleh motivasi- 
motivasi tertentu yaitu motivasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar diri 
remaja perokok shisha.

Faktor remaja merokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak yaitu : 
faktor lingkungan pergaulan sebagai suatu anggota kelompok sebaya yang dekat 
dengan remaja, faktor keluarga sebagai orang-orang terdekat yang mempengaruhi 
perilaku anak, faktor iklan sebagai suatu media penyiaran baik melalui media baik 
itu media elektronik dan surat kabar atau sekedar baliho yang di pajang oleh pihak 
kafe, dan faktor lokasi yaitu kafe di kawasan Kambang Iwak Kota Palembang 
sebagai pusat kota yang disertai dengan taman kota dan situasi yang nyaman
untuk orang bisa duduk berlama-lama serta dijadikan sebagai tempat ngumpul 
remaja.

Kata kunci: Perilaku, remaja dan rokok shisha
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa modem ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat 

tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si 

perokok, namun dilain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok 

sendiri maupun orang-orang disekitamya. Berbagai kandungan zat yang terdapat 

di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Beberapa 

motivasi yang melatarbelakangi seseorang merokok adalah untuk mendapat 

pengakuan (anticipatory beliefs), untuk menghilangkan kekecewaan (reliefing 

beliefs), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma ( 

permissive beliefs/ fasilitative) (Joewana, 2004). Hal ini sejalan dengan kegiatan 

merokok yang dilakukan oleh remaja yang biasanya dilakukan didepan orang lain,

terutama dilakukan di depan kelompoknya karena mereka sangat tertarik kepada

kelompok sebayanya atau dengan kata lain terikat dengan kelompoknya.

Bentuk-bentuk sediaan tembakau sangat bervariasi dan penggunaannya

juga sangat bervariasi. Produk-produk tembakau ini digunakan secara luas oleh

masyarakat dan produksi komersial mengacu kepada 3 tipe atau jenis sediaan 

tembakau sebagai berikut:

• Gulungan tembakau (rolls of tobacco) yang dibakar dan dihisap (rokok), 

contohnya adalah bidi, eigar, eigarette

• Pipa (pipes), termasuk pipa air.
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• Sediaan oral (oral preparalions) untuk digunakan dengan

mengunyah, didiamkan di dalam mulut atau ditempatkan di dalam hidung, 

contohnya adalah snuff, snus, betel quid.

Oskamp (1984) menyatakan setelah mencoba rokok pertama, seorang 

individu menjadi ketagihan merokok dengan alasan-alasan kebiasaan, 

menurunkan kecemasan, dan mendapatkan penerimaan. (Graham dalam Ogden, 

2000 hal 34) mengatakan efek posistif dari rokok adalah menghasilkan efek mood 

yang positif yang membantu individu dalam menghadapi masalah yang sulit. 

Studi Mimet (Tuakli dkk, 1990) juga menambahkan dari survey terhadap para

cara

perokok, dilaporkan bahwa orang tua, sodara yang merokok, rasa bosan, stress

,kecemasan, dan perilaku teman sebaya merupakan faktor yang menyebabkan

keterlanjutan merokok pada remaja Smett (dalam Komasari dan Helmi, 2000)

menyatakan bahwa usia pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara 11-

13 tahun dan pada umumnya individu pada usia tersebut merokok sebelum usia 18

tahun.

Adiksi akibat penggunaan tembakau sulit sekali untuk ditanggulangi, oleh 

sebab itu banyak perusahaan rokok berlomba-lomba melakukan penelitian- 

penelitian untuk mendapatkan produk yang lebih aman. Penelitian yang dilakukan 

bersifat jangka pendek, tidak memikirkan dampak tembakau untuk jangka 

panjang. Beberapa cara yang dilakukan adalah pengembangan penggunaan filter 

dan “Light ” and “ultralight” cigarettes.

Perilaku remaja merokok kemudian berkembang dengan derasnya 

informasi menimbulkan satu pilihan cara untuk merokok yaitu merokok shisha

arus

2



yang kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan merokok sisha dikalangan remaja 

akhir-akhir ini telah marak terjadi dikota besar seperti kota Palembang di kawasan 

Kambang iwak. Perilaku ini semakin terlihat seiring tersedianya fasilitas/tempat 

untuk menikmati cita rasa dari sisha tersebut. Misalnya kafe, dan area publik 

lainya seperti: smoking area faslfood restaurant, karoeke, dan sebagainya.

Perilaku penghisap shisha merupakan perilaku menghisap shisha yang 

biasa dilakukan kaum laki-laki dan tidak menutup kemungkinan untuk kaum 

perempuan, dimana dalam aktifitas tersebut memunculkan kesan kenikmatan 

tersendiri dan trend bagi penikmatnya, dikarenakan shisha ini menawarkan 

berbagai macam rasa yang disesuikan dengan penikmat itu sendiri. Merokok 

shisha ini termasuk aktifitas baru di trend anak muda Palembang.

Tersedianya berbagai public Service yang tidak memberlakukan larangan

terhadap aktivitas merokok. Shisha dapat memberi peluang bagi remaja untuk

merokok shisha di kawasan tersebut. Fenomena perilaku merokok shisha 

dikalangan remaja dikota Palembang lambat laun makin marak dilakukan seiring 

dengan bertambahnya tempat-tempat yang memang yang tidak memberlakukan

larangan terhadap perilaku shisha tersebut. Cafe atau fastfood dan restaurant juga 

tempat karoeke yang tersedia di kota Palembang sudah ada di mall-mall. 

Ditempat-tempat tersebut disediakan area khusus untuk pengunjung yang

merokok shisha baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan tersedia tempat- 

tempat seperti itu maka memungkinkan bagi remaja di kota Palembang untuk 

merokok shisha di kawasan tersebut.
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Di era globalisasi yang serba canggih, cepat, dan modem ini banyak orang 

ingin mendapatkan informasi yang cepat dengan fasilitas internet. Kebanyakan 

remaja memanfaatkan fasilitas internet yang terdapat di warung-warung internet 

di kota Palembang sebagai media yang menyediakan berbagai informasi yang 

cepat, ditambah lagi lokasi warung internet yang kini tersedia terdapat di mall- 

mall di kota Palembang. Salah satu warung internet yang menyediakan fasilitas

merokok shisha adalah kafe plus warung internet tersebut merupakan gabungan 

antara cafe dan warung internet yang menyediakan berbagai fasilitas akses 

internet yang cepat serta menawarkan beragam menu makanan dan minuman, 

sehingga cafe plus warung internet ini menjadi tempat yang nyaman untuk 

berkumpulnya para remaja yang merokok shisha.

Masyarakat lingkungan tersier (ketiga) adalah lingkungan terluas bagi 

remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan-pilihan. Termasuk 

didalamnya pilihan untuk menjadi perokok shisha, serta hal-hal lain yang 

menyangkut gaya hidup, nilai perilaku yang dimasyarakatkan. Pada akhirnya

remaja akan dihadapkan kepada berbagai pilihan yang tidak jarang menimbulkan 

pertentangan batin didalam diri remaja itu sendiri. Dalam lingkungan pergaulan 

remaja ABG, ada istilah yang kesannya lebih mengarah kepada hal negatif 

ketimbang hal positif, yaitu istilah “anak gaul”. Istilah ini menjadi sebuah ikon 

bagi dunia remaja masa kini yang ditandai dengan nongkrong di kafe, mondar- 

mandir di mall, gaya fun, berpakaian serba sempit dan ketat dan kemudian 

memamerkan lekuk tubuh, serta salah satunya dengan merokok shisha di tempat- 

tempat tertentu. Sebaliknya mereka yang tidak mengetahui dan tidak tertarik

4



dengan hal yang disebutkan tadi, akan dinilai sebagai remaja yang tidak gaul. 

Akibatnya, remaja anak gaul inilah yang menjadi korban dari pergaulan bebas dan

menyimpang dari norma yang berlaku dimasyarakat.

Seorang dapat dikatakan berperilaku menyimpang apabila menurut 

sebagian besar anggota masyarakat (minimal disuatu kelompok atau dikomumtas

, nilai-tertentu) perilaku atau tidakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan 

nilai, atau norma sosial yang 

menyimpang dapat dibedakan berdasarkan empat sudut pandang yaitu: pertama, 

statistikal yakni perilaku yang bertolak dari suatu tidakan yang bukan rata- 

rata atau perilaku yang jarang yang tidak sering dilakukan. Kedua, secara absolut

berlaku (Susanto, 2004:83-85). Perilaku

secara

atau mutlak perilaku menyimpang berangkat dari aturan-aturan sosial yang di 

anggap sebagai suatu yang mutlak atau jelas dan nyata, sudah ada sejak dulu, serta

berlaku tanpa terkecuali, untuk warga masyarakat. Ketiga, secara reaktif perilaku

menyimpang berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial

terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Keempat, secara normatif perilaku 

menimpang berdasarkan atas asumsi bahwa penyimpangan adalah suatu 

pelanggaran dari suatu norma sosial.

Di dalam masyarakat terdapat norma-norma sosial yang berlaku untuk 

untuk mengatur perilaku warga masyarakat, sebagai sarana pengontrol dan 

penentu keadaan tertib sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satu norma sosial 

yang di klasifikasikan dalam masyarakat adalah folkways. Folkways berarti tata

cara (ways) yang lazim dikeijakan dan diikuti oleh masyarakat kebanyakan (folk). 

Folkways dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma sosial yang
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terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang 

kebanyakan didalam kehidupan mereka sehari-hari karena dipandang sesuatu 

yang lazim (Susanto, 2004:28).

Hasil survei kesehatan rumah tangga di Indonesia mengungkapkan perokok 

didomasi oleh kalangan pria dimana pria perokok sebesar 64,4 /o sedangkan 

wanita hanya 2,4%. Pada pria prevalensi perokok tertinggi adalah kelompok usia 

25-29 tahun. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 70% perokok di Indonesia 

mulai merokok sebelum usia 19 tahun. (sumber:www.Departement Kesehatan 

Republik Indonesia.hasil download, 17 oktober 2009)

Perilaku merokok pada kalangan remaja merupakan suatu perilaku yang 

tidak biasa dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan. Berarti perilaku 

merokok pada remaja secara umum dapat dikatakan menyimpang dari salah satu 

norma sosial yaitu folkways. Namun, tidak ada pemberian sanksi (hukuman)

terhadap pelaku penyimpangan tersebut. Sanksi-sanksi sifat informal, tidak

terencana dan tidak teratur, misalnya berupa sindiran, pengunjingan atau olok- 

olok. Olek karena itu, perilaku merokok shisha pada remaja cenderung sulit 

diterima oleh orang tua ataupun masyarakat sebagai lingkungan sosial yang 

kurang menyukai aktifitas tersebut. Maka dari itu, kebanyakan remaja yang 

dilarang orang tuanya untuk merokok mencari tempat khusus untuk bisa 

melakukan aktifitas tersebut. Tempat-tempat itu merupakan tempat yang terbilang 

aman dan bebas dari aturan akan larangan terhadap merokok shisha seperti di 

kafe, smoking dre&fastfood restauran, smoking cerca di warung internet yang tidak 

memberlakukan terhadap aktifitas merokok shisha.
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beberapa kota di Indonesia shisha bukanlah sesuatu yang asing. Shisha 

yang kerap disebut juga rokok Arab, kini menjadi gaya hidup di kalangan tertentu. 

Aromanya yang wangi membuatnya digemari banyak kalangan. Aneka

tersedia bukan hanya untuk pelengkap rasa, tapi jadi sarana 

sosialisasi. Urusan bisnis atau hanya sekadar

Di

aroma

buah yang

memanjakan diri sendiri maupun 

nongkrong dengan teman-teman pun bisa dilakukan di antara asap shisha. Sejak 

munculnya aroma herbal pada muasal (bahan dasar shisha yang terbuat dari

tembakau) yang tidak lagi mengandung tembakau, shisha memang semakin 

digemari karena “ringan” dan wangi. Konsumen pun sering memilih shisha 

berdasarkan aroma favoritnya. Kini sudah tersedia berbagai variasi rasa. Seperti 

mangga, jeruk, mint, strawberry, apel, vamlla, madu, cappuccino, dan lainnya. 

Disinilah letak perbedaan rokok biasa dengan shisha.

Merokok gaya pipa berair atau shisha sudah menjadi bagian dari gaya 

hidup penduduk kawasan Timur Tengah berabad-abad lamanya. Catatan 

menunjukkan kebiasaan itu ada sejak abad ke-16 di India. Kata shisha berasal dari 

bahasa Persia shisheh yang berarti gelas. Sejarah shisha merentang dari bagian

utara India yang masuk kawasan Persia atau kini dikenal dengan Iran. Tembakau

mulanya digunakan untuk merokok bersama kelapa. Kemudian, kalangan atas 

Persia adalah orang-orang yang memberi penampilan shisha atau lazim disebut 

hookah seperti yang kita lihat sekarang. Sejatinya, hookah dirancang untuk 

mengisap opium dan ganja. Hookah lalu berkelana dari kerajaan Persia ke bagian 

kekaisaran Persia lainnya, termasuk India, Pakistan, Afghanistan, sebagian Asia
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Tengah, dan bagian Arab di Afrika Utara. Kemudian orang Turki yang 

melengkapi evolusi shisha.

Evolusi yang membuat hingga kini bentuknya tidak berubah seperti yang 

biasa kita lihat selama beberapa ratus tahun terakhir. Di Turki, shisha atau nargile 

adalah bagian penting dari budaya kedai kopi. Mengisap shisha di Turki populer 

sejak masa pemerintah Murat IV pada tahun 1623 sampai 1640. Dalam bahasa 

Arab klasik, shisha lebih dikenal dengan sebutan narghila. Sedangkan orang 

Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania menyebut shisha dengan kata argileh. 

Di sana umumnya dihisap setelah menyantap baklava atau kue-kue manis serta 

menyeruput teh beraroma daun mint. Pipa berair itu disebut-sebut diciptakan oleh 

seorang dokter kala pemerintahan Kaisar Akbar di Persia. Tujuannya untuk 

menghasilkan alat yang mengurangi dampak buruk tembakau. Sang dokter, 

Hakim Abui Fath, berujar merokok sebaiknya dilakukan lewat air yang ditaruh

dalam wadah agar tembakau dalam rokok menjadi tidak seberbahaya biasanya. 

Dari situ dimulailah mitos bahwa merokok dengan shisha jauh tidak seberbahaya 

merokok sigaret dan merokok dengan pipa. Namun, pada Mei 2007 organisasi 

kesehatan dunia atau dikenal dengan WHO mematahkan mitos tersebut. WHO 

menegaskan merokok dengan pipa panjang dengan air di dalamnya justru lebih 

berbahaya dari merokok biasa. WHO mengatakan penelitian lebih lanjut masih 

dibutuhkan untuk mengaitkan penggunaan pipa berair itu dengan penyakit fatal 

yang mungkin ditimbulkannya. Menurut WHO, merokok dengan alat hookah 

mengakibatkan perokok terpapar lebih banyak asap dalam waktu lebih panjang 

ketimbang merokok biasa. Merokok dengan hookah berarti dapat menghabiskan
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waktu sampai 80 menit. Maka, perokoknya menjadi subjek asap yang setara 

dengan orang yang merokok 100 batang sigaret. Air dalam wadah juga tidak 

mengeluarkan seluruh kandungan racun rokok.

Beberapa bagian dari nikotin tetap saja terserap. Tapi, mengisap tembakau 

ala shisha menjadi lebih berbahaya, karena perokoknya merokok lebih lama untuk 

merasakan sensasinya. Akibatnya asap lebih banyak terhirup. Asap mengandung 

karbon monoksida, kandungan metal, dan senyawa beracun, penyebab penyakit 

jantung dan paru-paru. Pada dasarnya shisha memang diisap dengan tembakau. 

Tembakaunya diberi nama shisha tobacco yang dikenal dengan sebutan tobacco 

molasses. Di kawasan Timur Tengah tembakau shisha memiliki nama yang

berbeda, tergantung asalnya. Seperti tobamel, ma'sal (Arab), tumbak (Turki), dan

jurak (India). Terkadang tembakau untuk shisha dicampur dengan ramuan herbal

atau buah-buahan. Misalnya, vanila, kelapa, mawar, melati, madu, strowberi,

semangka, mint, ceri, jeruk, aprikot, sampai campuran kopi, aroma permen karet, 

serta kola. Rasa yang paling digemari pengisap fanatik shisha di Timur Tengah 

adalah dobel apel. Pada umumnya kandungan tembakau dalam tembakau 

beraroma untuk shisha mencapai 30 persen. Sisanya adalah rempah-rempah, buah, 

dan ramuan lainnya.

Tahun 1554, Hakim dari Alepo dan Hems dari Damaskus membuka bar

shisha pertama di Kerajaan Ottoman. Shisha pun cepat berkembang di banyak 

kedai kopi di Turki. Di pemerintahan Murat IV (1623-1640), shisha 

mencapai puncak keemasannya dan digunakan oleh mayoritas rakyat Turki. Di 

abad ke-17, shisha mulai tampil seksi bersama sajian musik, hidangan mewah,

masa
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dan tari perut. Di era pemerintahan Raja Salim III, di abad 19, shisha menjadi 

produk industri kerajinan, yaitu setelah dibukanya pabrik gelas di Beykoz oleh 

Mehmel Dede. Di Mesir, di awal abad ke-20, shisha berkembang menjadi bagian 

dari budaya kosmopolit. Kafe shisha terpopuler di awal abad itu adalah Kafe 

Jamaluddin al-Afghani dan Kafe El-Fishawi.

Pelanggan mereka adalah Abdullah al-Nadim, sang orator revolusi Mesir 

1919, Saad Zaghlul, perdana menteri pertama Mesir, serta sastrawan Mesir peraih

Nobel 1988, Naguib Mahfouz. Di akhir tahun 1980, seorang pedagang tembakau

di Mesir mencampur tembakau shisha dengan sari buah. Langkah ini ternyata

membuat shisha mendadak mendunia. Pengguna shisha bisa menikmati tiga jenis

tembakau. Tembakau dengan campuran madu atau sirup yang disebut maasal

(Arab), tembakau mumi yang disebut tumbak atau ajami (Turki), serta tembakau

yang dicampur ramuan tumbuhan dan minyak yang disebut jurak (India).

Adanya kecenderungan bahwa para remaja mulai mencoba merokok pada 

saat mereka masih duduk dibangku SMP dan SMU. Menurut B ambang gunawan 

berdasarkan data dari komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa saat ini ada 

sekitar 71,3 % remaja di Indinesia yang pernah merokok sisha dan balikan ada 

sekitar 3,8 % anak berusia sembilan tahun sampai dua belas tahun yang sudah 

menjadi perokok pemula (sumbenwww.pakuan raya.com, hasil download 17

oktober 2009).

Banyak hal yang dapat menjadi alasan mengapa remaja berperilaku

alasan remaja baik remaja putra maupun remajamerokok sisha. Secara umum
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putri merokok shisha diungkapkan dalam E-Psikologi.com. (hasil download 17 

oktober 2009) adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh orang tua

Salah satu temuan tentang remaja perokok menurut Baer & Corado adalah 

bahwa anak-anak muda tersebut yang berasal dari rumah tangga yang tidak 

bahagia, di mana orang tua tidak begitu memperhatikan anaknya dan 

memberikan hukuman fisik yang keras lebih muda untuk menjadi perokok 

dibanding dari anak anak muda dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. 

Remaja yang berasal dari keluarga yang Konservatif yang menekankan nilai- 

nilai sosial dan agama dengan baik dengan tujuan jangka panjang lebih sulit 

untuk terlibat dengan rokok/tembakau, obat-obatan dibanding dengan keluarga 

yang Permisif dengan penekanan pada falsafah ‘kerjakan urusanmu sendiri- 

sendiri’, dan yang paling kuat pengaruhnya apabila orangtua sendiri menjadi 

figur contoh yaitu sebagai perokok berat maka anak-anaknya akan mungkin 

sekali untuk mencontohnya. Remaja akan lebih cenderung berperilaku sebagai 

merokok bila Ibu mereka merokok dari pada Ayah yang merokok hal ini lebih 

terlihat pada remaja.

2. Pengaruh teman

Berbagai faktanya 'diungkapkan Apkinson dalam bukunya Pengantar 

Sikologi bahwa semakin banyak remaja merokok sisha maka semakin besar 

kemungkinan teman-temanya adalah perokok juga. Dan demikian sebaliknya. 

Dari fakta tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama remaja 

menjadi terpengaruh oleh teman-temannya bahkan teman-teman remaja
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tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka 

menjadi perokok. Diantara remaja perokok terdapat 87 % mempunyai 

sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok begitu pula dengan 

remaja non perokok.

semua

3. Faktor Kepribadian

Menurut Atkinson orang yang mencoba rokok karena ingin tahu dan ingin

membebaskan diri darimelepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, 

kebosanan. Namun satu sifat kepribadian yang bersifat prediktif pada

pengguanaan obat-obatan (termasuk rokok) ialah konformitas sosial. Orang 

yang memiliki skor tinggi pada verbagai tes konfomitas sosial lebih muda 

menjadi pengguna di banding dengan mereka yang memilki skor yang rendah.

4. Pengaruh Iklan

Melihat iklan dimedia masa dan elektronik yang menampilkan gambaran 

bahwa merokok sisha adalah lambang kejantanan atau Glamor, membuat 

remaja sering kali terpicu untuk mengikuti perilaku seprti yang ada di iklan 

tersebut (Mari Juniarti, Buletin RSKO, tahun IX, 1991). Lingkungan sosial 

akan mempengaruhi manusia dalam berperilaku begitu juga dalam hal 

perilaku merokok sisha remaja, tentu akan dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya. Karena manusia senantiasa hidup dalam lingkungan fisik, psikis, 

atau sepiritual, yang didalamnya ia adakan hubungan timbal balik dengannya 

sejak manusia lahir (Gerungan 1983 ; 181). Lingkungan sosial terdiri dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan dalam masyarakat. 

Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah cukup tidaknya pendidikan
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agama yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Cukup tidaknya kasih 

sayang dan perhatian yang diperoleh sang anak dari keluarganya, cukup 

tidaknya keteladanan yang diterima sang anak dari orang tuanya. Jika tidak, 

maka anak akan mencari tempat pelarian dijalan-jalan serta ditempat-tempat 

yang tidak mendidik mereka. Anak akan dibesarkan dilingkungan yang tidak 

sehat bagi pertumbuhan bagi jiwanya, anak akan tumbuh dilingkungan 

pergaulan bebas (http : //ruappri.blogsome.com. hasil download 17 oktober 

2009).

Masuknya rokok shisha ke Kota Palembang membuat semakin 

berkembangnya kafe-kafe yang menyediakan rokok shisha. Banyaknya remaja 

yang kebanyakan mengkonsumsi rokok shisha menimbulkan perilaku terhadap 

perilaku remaja saat merokok shisha. Shisha adalah rokok yang tentunya 

mempunyai rasa ketagihan, dan juga dampak dari rokok shisha tersebut bagi

kesehatan yang belum tau terlalu banyak informasi didapatkan.

Berdasarkan fenomena diatas maka fokus kajian yang layak untuk peneliti

lakukan adalah bagaimana perilaku remaja perokok shisha di kafe di Kota

Palembang sebagai salah satu indikator dari gaya hidup kelompok sosial tertentu 

mengingat remaja dalam keadaan ambigu dan pada masa transisi yang seolah 

terjepit antara norma-norma lama dan norma-norma baru yang kadang-kadang 

belum terbentuk dan remaja antara pilihan remaja terhadap gaya dan selera 

sebagai sarana pengaktulisasian diri.
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1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana perilaku remaja 

perokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak kota palembang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku 

remaja perokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka

manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi

khususnya mengenai perilaku merokok shisha, yaitu konsep perilaku 

merokok shisha remaja. Khususnya perilaku merokok shisha remaja pada

kafe-kafe di kota Palembang.
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b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu :

Berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana perilaku remaja 

perokok shisha pada kafe-kafe di kota Palembang. Yang sekarang sedang 

merebak di kalangan remaja kota Palembang.

1.4. Tinjauan Pustaka

Perilaku merokok menunjukkan aktivitas di mana terkadang aktivitas 

tersebut dapat membuat perokok menjadi kecanduan akan aktivitas tersebut yang 

pada akhirnya dapat menjadi kebiasaan bagi penikmatnya. Perilaku merokok 

shisha ini lazimnya dilakukan oleh laki-laki yang juga berfungsi untuk pergaulan

antar kelompok dan ada kesan glamor dalam rokok shisha karena cara merokok

yang berbeda dari rokok eigaret biasanya.

a. Studi Tentang Perilaku Merokok

Penelitian yang beijudul Perilaku Merokok Remaja oleh Indri Kemala 

Nasution, S,Psi yang mengambil lokasi Medan Sumatera Utara tahun 2007 hasil 

dari penelitian ini menyebutkan bahwa perokok pada umumnya di mulai pada usia 

remaja (dialas 13 tahun). Ada beberapa faktor dan motif perokok, tetapi paling 

banyak disebabkan oleh faktor psikologis dan juga dalam mengatasi stres, jumlah 

rokok yang di konsumsi berkaitan dengan stres yang mereka alami, semakin besar 

stres yang mereka alami semakin banyak rokok yang mereka konsumsi. Selain itu 

dampak negatif dari merokok lebih banyak dari pada dampak positif.
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Dampak negatif merokok dapat mendorong munculnya jenis penyakit dan dapat 

mengakibatkan kematian.

Penelitian lain yang mengambil judul “Pengaruh Sikap Awal Remaja Pada 

Perilaku Merokok Terhadap Efektifitas Pesan Kosmetik Sosial Versus Pesan 

Ancaman Kesehatan Dalam Media Fotonovela Dalam rangka Kampanye Anti 

(Studi Eksperimen Pada Siswa/i SMP N 4 Kota Bandar Lampung) oleh 

Muhammad Mizan Aidil. Dewasa ini perkembangan perilaku merokok sangatlah 

mengkhawatirkan, penyebabnya adalah adanya fenomena perokok pemula yang 

semakin muda usianya yaitu dari usia 15-16 tahun ke usia 14-15 tahun. Fakta 

bahwa ternyata adiksi nikotin lebih cepat menjadi permanen pada kelompok 

perokok pemula yang masih remaja, dibandingkan kelompok perokok pemula 

yang usianya lebih tua membuat fenomena ini perlu dicermati secara serius. Perlu 

kiranya sebuah usaha untuk mengantisipasi semakin gencarnya produk rokok 

menerpa remaja. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kampanye anti rokok.

Tujuannya adalah agar remaja memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai dampak dari perilaku merokok. Terkait dengan perilaku merokok 

remaja yang semakin mengkhawatirkan, maka perlu kiranya remaja dibekali 

pengetahuan mengenai dampaknya bagi aspek kesehatan maupun aspek 

penampilan fisik. Disinilah kesulitan yang seringkali dialami oleh penyuluh- 

penyuluh kampanye anti rokok karena sebagian besar remaja tidak tertarik lagi 

dengan kampanye-kampanye melalui poster, pamflet, spanduk dan sebagainya. 

Oleh karena itu perlu adanya terobosan baru yang dapat membuat remaja tertarik 

untuk mengatakan tidak pada rokok. Perancangan media, alur cerita, dan
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penggunaan tipe pesan yang akan digunakan dalam kampanye anti rokok pun 

harus disesuaikan dengan kehidupan remaja sehari-hari. Media yang dimaksudkan

adalah fotonovela.

Secara umum, fotonovela seperti komik tetapi mempunyai ilustrasi 

gambar dengan realitas tinggi. Secara ringkas fotonovela dapat dikatakan sebagai 

komik dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini fotonovela digunakan sebagai 

media penyampai pesan kepada responden penelitian. Objek penelitian sendiri 

adalah siswa/i SMPN 4 Bandar Lampung yang ditentukan dengan menggunakan 

metode simple random sampling. Desain penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen dengan menggunakan dua jenis fotonovela dengan kandungan pesan 

anti rokok yang berbeda, yaitu pesan ancaman kosmetik sosial dan pesan ancaman 

kesehatan sebagai treatment yang akan diujicobakan terhadap objek penelitian. 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test -post-test 

factorial 2x2 yang membagi objek penelitian berdasarkan perlakuan pesan yang 

dikenakan (kosmetik sosial dan ancaman kesehatan).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap awal 

remaja pada perilaku merokok terhadap efektifitas pesan ancaman kesehatan dan 

pesan ancaman kosmetik sosial dalam media fotonovela dalam rangka kampanye 

anti rokok. Sikap awal remaja diukur dengan pemberian kuesioner pada 

responden sebelum diberikan treatment, kemudian setelah treatment responden 

kembali diberikan kuesioner yang sama dengan harapan setelah diberikan 

treatment ada perubahan sikap remaja terhadap perilaku merokok. Jika terjadi 

perubahan sikap berarti media fotonovela efektif sebagai media pembawa pesan
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kampanye anti rokok. Elemen sikap yang diujikan terdiri atas tiga jenis, yaitu : 

kognisi (keyakinan), afeksi (kesukaan), dan konasi (kecenderungan). Kesimpulan 

penelitian ini adalah sikap awal remaja terhadap perilaku merokok ternyata 

memiliki kecenderungan positif yaitu sikap anti rokok, baik pada responden 

fotonovela AK maupun responden fotonovela KS. Sikap awal responden AK 

ternyata lebih tinggi dibandingkan sikap awal responden KS, yaitu 2,86 

berbanding 2,85 poin. Begitupun dengan sikap akhirnya, fotonovela AK memiliki 

skor sikap lebih baik dibandingkan fotonovela KS, yaitu sebesar 2,94 berbanding 

2,92. Jika dilihat dari besarnya perubahan maka fotonovela dengan pesan AK 

mengalami peningkatan sebesar 0,08 dan sebaliknya fotonovela dengan pesan KS 

juga mengalami peningkatan sebesar 0,07. Hasil perubahan sikap ini 

mengindikasikan bahwa sikap awal siswa SMP 4 Bandar Lampung memiliki 

kecenderungan ke arah yang positif (sikap anti rokok) dan perlakuan fotonovela 

dengan pesan AK dan KS ternyata efektif dalam meningkatkan aspek-aspek sikap, 

seperti kognisi, afeksi dan konasi.

Para perokok khususnya merka yang masih dalam pertengahan 

dewasa, cenderung memiliki kelemahan dalam hal ingatan dan nalar berfikir 

(kecerdasan) dari pada mereka yang tidak merokok. Sebuah penelitian yang 

dilaporkan oleh Severine Sabia dan koleganya dari Institut kesehatan Nasional

usia

dan Penelitian Medis di Villejuif Prancis menyatakan bahwa para peneliti 

Perancis menyebutkan data yang dikumpulkan dari 5000 warga Inggris, 

ditemukan bahwa mereka yang merokok lebih rendah tingkat ingatannya, 

bernalar, kosakata, dan juga kecakapan verbalnya, dari pada mereka yang tidak
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merokok. Dari hasil penelitian itu juga menemukan bahwa merokok sangat 

berhubungan dengan penurunan mental pada usia muda, seperti halnya juga 

mempengaruhi kemampuan fisiknya di kemudian hari. Kesimpulan dalam 

penelitian tersebut adalah kebiasaaan merokok yang dilakukan pada usia muda 

dapat sangat berhubungan dengan penurunan tingkat memori dan kemampuan 

bernalar (Sumatera Ekspres, 12 Juni 2008)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi kafe di kawasan Kambang Iwak kota Palembang.

Alasan memilih lokasi ini adalah:

1. Berdasarkan observasi yang akan dilakukan peneliti, di kawasan kambang

iwak banyak terdapat kafe-kafe diantaranya: Tasiq BBQ, Toro kafe, Kafe

Ifoteak, Kolonial Cafe tempat tersebut terdapat banyak fasilitas bagi

remaja untuk merokok shisha.

2. Tempat berkumpulnya remaja kota Palembang di tepi air mancur lokasi 

Kambang Iwak

3. Banyaknya remaja yang merokok shisha di kawasan Kambang Iwa^Ko^^

Pa'embmg •

1.5.2. Sifat dan Jenis Penelitian A ni fsij/ ^ & ' f

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang-"
U

mengutamakan kedalaman informasi tentang suatu masalah yang \diangkat.
__ .

Dengan memakai pendekatan ini masalah dapat dilihat secara mendalam sehingga 

bisa menyentuh akar persoalannya dengan lebih baik. Metode kualitatif ini
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merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistie.

Dalam penelitian ini metode kualitatif dipergunakan untuk memperoleh 

data yang mendalam dan hasil wawancara tentang perilaku remaja perokok shisha 

di Kota Palembang studi di kafe Kawasan Kambang Iwak

1.5.3. Defenisi Konsep

Perilaku adalah setiap aktifitas/kegitan manusia yang merupakan cara/respon 

terhadap lingkungan sosialnya.dalam penelitan ini. Dalam penelitian ini

perilaku yang dimaksud adalah perilaku remaja dalam merokok shisha di kafe

kawasan kambang iwak kota Palembang.

Shisha adalah rokok berasal dari timur tengah, menggunakan alat berupa

tabung besar dengan satu selang menyerupai belalai gajah berukuran 50 cm-

1,5 m. Tabungnya terbuat dari kristal juga logam kuningan seperti bong 

dengan tinggi antara 60 cm hingga 70 cm. Dalam penelitian ini sisha adalah 

alat hisap yang digunakan para remaja yang merokok shisha di cafe.

Perilaku merokok shisha dalam penelitian ini diartikan sebagai aktifitas 

menghisap rokok shisha dengan berbagai macam rasa.

Remaja adalah individu yang beijenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 

antara 11-24 tahun, belum menikah. Dalam penelitan in remaja yang dmaksud 

adalah remaja yang melakukan aktifitas merokok shisha.
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Perilaku remaja perokok shisha di kota Palembang adalah aktifitas atau 

kegiatan menghisap rokok sisha yang dilakukan oleh remaja antara 11-24 

tahun dan belum menikah 

1.5.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terdiri dari remaja 

yang berada di kota Palembang dengan kriteria sebagai berikut.

1. Berumur 11-24 tahun, belum menikah, dan masih tinggal bersama orang

tua

2. Pemah/sering merokok shisha di kafe-kafe kawasan Kambang Iwak Kota

Palembang.

1.5.5. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi (Moleong, 2001). Penentuan informan dilakukan

secara Purvosive, yaitu teknik yang bertujuan untuk mengambil informan dari

orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Yaitu

mengenai perilaku remaja perokok shisha dan faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku remaja perokok shisha pada remaja di kafe kawasan Kambang Iwak di

kota Palembang

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi (Moleong, 2002). Pemanfaatan bagi peneliti adalah 

untuk membantu agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang 

dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data.
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Ketika proses pencarian informan dilapangan telah dilakukan maka

termasuk ke dalam kriteria informan yang telahdidapatkan informan yang 

ditentukan oleh peneliti. Berikut ini data informan yang disajikan dalam bentuk

tabel 1.1 :

Tabel 1.1 

Daftar Informan
StatusUmurNamaNo

Mahasiswa

Mahasiswa

Pelajar

Pelajar

Mahasiswa

20 tahunJo1.
21 tahunIa2.
16 tahunAr3.
16 tahunEr4.
21 tahunHf5.

Sumber : Data primer yang diolah

1.6. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan

tokoh kunci dari informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer

yaitu data utama yang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil obeservasi dan

wawancara secara mendalam dengan informan. Sumber data dari informan yaitu

individu yaitu remaja yang pernah atau sering merokok shisha dai kafe kawasan

Kambang Iwak Kota Palembang. Data primer yang ingin diambil adalah data

tentang perilaku remaja perokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak Kota 

Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja merokok shisha 

di kafe kawasan Kambang Iwak kota Palembang.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data di luar data primer yang menunjang penelitian. 

Sumber data sekunder adalah studi pustaka, diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku-buku, ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian, buku-buku 

tentang psikologi remaja, majalah, tulisan/bahan-bahan yang di download dari 

situs internet, bahan-bahan kuliah, karya-karya ilmiah, buku metodologi 

penelitian, serta buku/bahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung terhadap fokus penelitian.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

1.7.1. Pengamatan Secara Langsung atau Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung dan dicatat secara sistematis 

terhadap gejala yang diselidiki. Data yang diperlukan merupakan data 

kualitatif yaitu diukur secara tidak langsung misalnya berupa sikap, aktifitas 

yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung untuk melihat 

aktifitas dari remaja perokok shisha yang mengambil lokasi kafe di kawasan

Kambang Iwak kota Palembang, dimana lokasi tersebut menyediakan fasilitas 

untuk merokok shisha.Observasi dilakukan dengan cara :

1. Mencari informasi dengan keluarga, teman yang mengetahui tentang 

lokasi untuk remaja yang biasa merokok shisha yaitu lokasi Kambang 

Iwak Kota Palembang.

2. Dari infomiasi yang diperoleh peneliti mencoba untuk datang langsung ke 

lokasi yaitu Kambang Iwak Kota Palembang tempat remaja banyak 

berkumpul untuk merokok shisha.
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3. Dari tempat tersebut kemudian peneliti mencoba mengamati dan 

informasi tentang perilaku remaja perokok shisha 

1.7.2. Wawancara mendalam

Pengambilan data yang akan dilakukan melalui wawancara mendalam 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara mendalam ini 

bertujuan untuk memperoleh peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Adapun proses wawancara yang akan dilakukan

mencari

yaitu:

1. Peneliti mengindentifikasi remaja yang akan dijadikan informan sesuai

dengan kriteria yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Wawancara yang akan dilakukan dengan adanya proses pendekatan diri 

dengan informan baik melalaui perkenalan maupun interaksi untuk tujuan 

menciptakan hubungan yang akrab dengan remaja yang merokok shisha di 

kafe di kawasan kambang Iwak kota Palembang.

3. Setelah proses pendekatan peneliti akan mencari informasi sebanyak- 

banyaknya dari informan mengenai masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan yang telah disiapkan.

1.7.3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari sunber-sumber terkait, seperti 

buku-buku ilmu-ilmu sosial yang berkaitan denganfokus penelitian dan psikologi 

tentang remaja serta dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis meliputi 

majalah, tulisan-tulisan/bahan-bahan yang akan di download dari situs internet,
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bahan-bahan kulih, karya-karya ilmiah, buku metodologi penelitian, serta 

buku/bahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap 

fokus penelitian yang akan dilakukan.

1.8. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan mendeskripsikan mengenai fenomena dan kenyataan sosial. 

Data primer dan data sekunder yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif, yang merupakan gambaran sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta untuk kategori untuk menggambarkan, merupakan serta 

menganalisa permasalahan yang terjadi pada lokasi yang diteliti.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara dengan informan, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, foto dan sebagainya. Setelah data 

yang ada dipelajari, langkah berikutnya yaitu mereduksi data. Langkah 

selanjutnya yaitu menyusun data tersebut menjadi satuan-satuan dan kemudian 

dikategorikan. Kategori dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari 

analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data tentang tema 

penelitian itu.

1. Tahap Reduksi

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang terdapat 

di lapangan untuk terlebih dahulu dikumpulkan. Data tersebut selanjutnya dipilih 

untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian yang dilakukan 

pada perilaku remaja perokok sisha di kota Palembang. Data yang cocok
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kemudian akan diambil data yang terpilih akan disederhanakan dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, 

menelusuri tema yang bertujuan untuk merekomendasikan data tambahan. 

Kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data yang menjadi uraian singkat. 

Tahap Penyajian Data.

Pada tahap ini dilakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif 

terlebih dahulu, artinya data mengenai informan disajikan dalam bentuk cerita, 

misalnya akan menjabarkan data mengenai strategi adaptasi, faktor yang membuat 

terbentuknya perilaku sosial. Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan 

dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Pada tahap ini 

peneliti akan melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih 

dahulu yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan daripada penelitian 

tentang perilaku remaja perokok shisha dikota palembang.

Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini sejak awal peneliti harus berusaha mencari makna dari data 

yang diperolehnya. Untuk maksud ini peneliti berusaha memahami perilaku 

remaja perokok shisha di kafe kawasan Kambang Iwak Kota Palembang dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi remaja merokok shisha.

Selanjutnya dari data diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 

Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama kelamaan semakin jelas karena data 

yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verivikasi dapat dilakukan 

dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru (Usman, 2001)

2.

3.

O'
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Setiap data yang menunjang penelitian akan disesuaikan kembali dengan

data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan

teman sejawat.
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1.9. Sistematika Penulisan

PENDAHULUANBAB I

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika laporan.

KERANGKA PEMIKIRANBAB II

Bab dua menguraikan tentang kerangka berpikir peneliti terhadap 

permasalahan penelitian yang diambil melalui teori-teori dari para 

ahli untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari

permasalahan

BAB III DESKRIPSI LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN

Bab tiga mendeskripsikan gambaran tentang wilayah penelitian

secara umum tentang Kota Palembang serta tentang lokasi

Kambang Iwak yang terletak di pusat kota maupun secara khusus

mengenai deskripsi subyek penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bab empat berisikan tentang uraian terprelasi serta analisa data 

dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir pada akhir tulisan ini akan dikemukakan kesimpulan 

yang didapat dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran.
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