
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk yang selalu berinteraksi dengan alam dan lingkungannya, 

baik interaksi yang bersifat positif ataupun negatif. Manusia sebagai mahluk individu, 

memiliki akal pikiran yang diberkahi oleh sang pencipta berfungsi sebagai tuntunan ketika 

mereka bertindak. Manusia sebagai mahluk sosial selalu berhubungan dan berkaitan dengan 

lingkungan diamana mereka tinggal. Dengan berkumpulnya individu-individu di suatu 

tempat maka inilah yang kemudian disebuah masyarakat. 

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society, yang berasal dari kata latin socius, yang 

artinya “kawan”. Istilah masyarakat, berasal dari bahasa arab syaraka yang berarti ikut serta 

atau berpartisipasi. Dapat disimpulkan, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 1990 : 143). 

Definisi lainnya, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu ras identitas 

bersama (Koentjaraningrat, 1990 : 146). 

Dalam kehidupan kolektif, pola tingkah laku dan tindakan manusia akan selalu saling 

mempengaruhi satu sama lain. Kita dapat mengerti jika pola tindakan manusia lebih cepat 

berubah dibandingkan perubahan fisiknya. Aneka ragam tingkah laku manusia tidak 

disebabkan oleh ciri-ciri ras, melainkan disebabkan oleh hubungan-hubungan antar manusia 

dimana dia bergaul dan berinteraksi.  

Berbicara masyarakat, tentu tidak bisa lepas dari membicarakan manusia sebagai 

individu yang merupakan unsur pembentuknya. Dalam sosiologi individu biasanya merujuk 



 

 

pada subjek yang melakukan tindakan sosial dalam rangka melakukan interaksi sosial. 

Hubungan antar individu dalam bermasyarakat pada gilirannya akan melahirkan gejala-gejala 

sosial, seperti tindakan sosial, interaksi sosial, proses sosial, kerjasama dan konflik sosial, 

stratifikasi sosial, nilai-nilai dan norma sosial, pranata sosial, dan sebagainya. Dengan begitu 

terbentuklah masyarakat yang memiliki aturan dan tata cara berinteraksi satu sama lainnya. 

Maka di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma sosial yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat tersebut (Taufik, 2011 : 79). 

Dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang yang dimulai dari anak kecil, remaja, 

dewasa, dan orang tua mulai melihat, mendengar, sampai meniru suatu tindakan maka 

disitulah akan terjadi proses tindakan sosial yang dampaknya bisa positif, bisa juga 

berdampak negatif baik untuk pelaku ataupun orang lain. Saat ini banyak tindakan atau 

perilaku seseorang di sekitar kita  yang menunjukkan kepada perilaku menyimpang. 

Walaupun tidak semua tetapi sudah dimulai dari berbagai kalangan umur, meniru hal yang 

sebenarnya mereka pun belum mengetahui dampaknya untuk diri mereka. 

Seorang anak tidak mampu membentuk dirinya sendiri, tetapi membutuhkan orang 

lain di sekitarnya. Keluarga dengan segala aspeknya adalah lingkungan pertama yang akan 

menentukan peranan lingkungan pada anak, karena keluarga dapat memberikan stimulus atau 

rangsangan pada anak untuk membentuk anak agar mampu mengembangkan potensi dirinya 

(Simanjuntak, 1980 : 9). 

Keseharian di dalam lingkungan keluarga ataupun rumah seperti tetangga, ataupun di 

tempat mereka bermain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seorang anak 

meniru perilaku mereka. Disini jelas bahwa peran keluarga pun harusnya dapat memberikan 

contoh yang baik didepan anak, agar anak dapat mencontoh hal-hal yang baik pula. Secara 



 

 

fenomenologis tampak bahwa gejala kenakalan timbul dalam masa perubahan, di mana telah 

tercantum dalam aspek sosiologis di atas, bahwa dalam usia yang masih dini inilah jiwa 

dalam keadan labil atau tidak stabil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Akan lebih 

baik bila terseret atau terpengaruh oleh lingkungan yang positif tetapi bila yang terjadi 

sebaliknya maka akan berakibat fatal. 

Berbagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi seorang anak melakukan 

penyimpangan. Dimulai dari faktor keluarga yaitu orang tua khususnya yang harus lebih 

ekstra dalam mendampingi memberikan pengarahan kepada anaknya untuk jangan sampai 

melakukan tindakan yang menyimpang sampai faktor lingkungannya. 

Adiksi (kecanduan) merupakan masalah yang perilaku dan budaya pada masyarakat 

Indonesia saat ini. Contoh nyata kecanduan adalah merokok. Rokok mengandung nikotin 

sebagai sebab kecanduan dan saat ini merokok telah menjadi suatu budaya masyarakat 

(Lydia, 2006 : 4). 

Salah satu tindakan yang menyimpang atau deviasi yaitu ketika anak di bawah umur 

melakukan tindakan merokok. Usia perokok saat ini semakin muda, bahkan sudah 

menyentuh usia anak-anak. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai baby 

smoker atau perokok anak. Anak dibawah umur ini mencakup 17 ke bawah, berdasarkan data 

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menunjukan selama tahun 2008 sampai 2012 

jumlah perokok anak dibawah umur 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. 

Sedangkan jumlah perokok anak antara usia 10 sampai 14 tahun mencapai 1,2 juta orang. 

Dari segi kata merokok mungkin pada awalnya berpikir bahwa merokok bukan salah 

satu perilaku menyimpang, tetapi penelitian ini akan mengangkat perokok dari kalangan anak 

di bawah umur. Karena perokok anak di bawah umur ini semakin marak setiap hari semakin 



 

 

bertambah dan jelas melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat dan yang 

paling merugikan yaitu untuk diri mereka sendiri dari segi kesehatan mereka. 

Seperti yang terjadi saat ini di daerah Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten 

Sumedang, anak-anak di bawah umur banyak yang merokok. Mereka menjadi perokok aktif 

dalam usia yang sangat tidak dianjurkan untuk merokok. Dimulai dari anak SMP (sekolah 

menengah pertama) sampai anak SD (sekolah dasar) sudah menjadi perokok. Seharusnya 

anak-anak di bawah umur seperti anak SMP dan anak SD tidak melakukan perilaku merokok. 

Karena baik dari segi kesehatanpun jelas sudah merugikan mereka. Dan dari segi norma dan 

nilai sosial di daerah Kadujaya tersebut anak-anak dibawah umur sudah jelas melakukan 

penyimpangan perilaku, yang pada hakikatnya mereka adalah calon generasi bangsa, yang 

cerdas dan berahlakul kharimah. 

Anak-anak di daerah Kadujaya ini walaupun sudah jelas dalam peraturan sekolah 

siswa-siswi dilarang keras untuk merokok tetapi mereka sering kali mencuri-curi waktu 

untuk merokok, selain itu merekapun ketika di jam bermainnya sering kali terlihat sedang 

merokok dengan anak-anak sepermainannya. Dari hasil pendataan dari pihak sekolah 

masing-masing terdapat data anak-anak yang melakukan pelanggaran yaitu merokok 

khususnya diarea sekolah, menurut guru BP/BK bahwa hampir 40% anak-anak itu 

melakukan aktivitas merokok.  

Sungguh ini suatu perilaku yang buruk dan tidak seharusnya mereka lakukan. 

Berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi mereka untuk melakukan perilaku buruk 

tersebut. Dimulai dari menuruti teman-temannya, mencontoh dari orang tuannya, melihat 

dari media seperti televisi, akses yang mungkin memang memudahkan mereka untuk 

mendapatkan rokok dan berbagai faktor lainnya. 



 

 

Berdasarkan fakta dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut. Penelitian dimaksud, penulis memberi judul 

“Perilaku Merokok Pada Anak Di Bawah Umur ( Studi deskriptif pada perokok di 

bawah umur di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang).” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan observasi 

awal di lapangan, ditemukan masalah-masalah yang terjadi khususnya pada anak di bawah 

umur. Masalah-masalah tersebut antara lain adanya perilaku merokok pada anak di bawah 

umur  di daerah Kadujaya kecamatan Jatigede yang akan merusak anak generasi bangsa. 

Dengan berbagai konsekuensi pada kesehataannya yang akan mengganggu perkembangan 

kecerdasan anak. 

Kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga banyak anak di bawah umur 

yang melakukan perilaku menyimpang. Diantaranya yaitu ikut geng motor, ugal-ugalan, 

berkelahi, membolos, merokok, memalak, meminum minuman keras, tawuran bahkan  bisa 

sampai melakukan penyimpangan kearah kriminalitas. Dalam hal ini pembahasan akan 

bertolak kepada perilaku menyimpang yaitu perilaku merokok pada anak di bawah umur, 

dimana mereka mencuri-curi waktu untuk merokok dan dengan akses yang memudahkan 

mereka membuat mereka menjadi perokok aktif sejak usia dini. 

Banyaknya norma sosial dan nilai-nilai atau aturan dalam masyarakat yang dilanggar 

oleh anak di bawah umur akibat kurangnya atau tidak sempurnanya sosialisasi pada mereka 

membuat atau memicu mereka melakukan perilaku menyimpang. 

 

C. Rumusan Masalah 



 

 

Bertolak dari identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi perokok anak di Desa Kadujaya? 

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi perilaku merokok pada anak di bawah umur? 

3. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat perilaku merokok pada anak di bawah 

umur? 

4. Bagaimana solusi yang diambil oleh tokoh masyarakat dalam menangani perihal 

tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan diantaranya yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi para perokok anak di bawah umur yang berada 

di Desa Kadujaya. 

2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perilaku merokok pada 

anak di bawah. 

3. Menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan dari perilaku merokok. 

4. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang harus diambil oleh tokoh masyarakat dalam 

menangani perihal perilaku merokok pada anak di bawah umur di Desa Kadujaya 

Kabupaten Sumedang. 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 



 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas dan menjadi fokus kajian 

serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis terhadap 

perkembangan keilmuan sosiologi mengenai perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial 

yang terjadi khususnya pada anak di bawah umur, beserta solusi dalam menyikapi fenomena 

anak yang merokok di bawah umur. 

Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan suatu masukan atau solusi ataupun 

saran yang dirujukan kepada para pengambil kebijakan, seperti orang tua, tokoh 

masyarakat/pendidik, dan masyarakat umum untuk dapat mengatasi masalah perilaku 

merokok pada anak di bawah umur tersebut. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Soekidjo Notoatmojo (J.Ahmad, 2012 : 8) 

perilaku adalah respons individu terhadap rangsangan atau stimulus, perilaku juga dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, 

durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor 

yang saling berinteraksi. Perilaku adalah proses individu melatih kepekaan-kepekaan 

terhadap rangsangan terutama terhadap tuntutan kelompok. Perilaku juga dapat dikatakan 

sebagai manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari 

perilaku yang paling terlihat sampai yang tidak terlihat. 

Perilaku merokok merupakan suatu tindakan atau aktivitas dimana seorang individu 

menghisap gulungan tembakau yang dibakar kedalam tubuhnya dan menghembuskannya 

kembali keluar. Merokok merupakan suatu kebiasaan yang buruk yang dapat mengganggu 



 

 

kesehatan serius sehingga dapat menyebabkan kematian, kaena merokok dapat menyebabkan 

kerusakan pada paru-paru, otak, pembuluh darah jantung, dan organ lainnya dalam tubuh. 

Merokok selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain yang menghirup asapnya 

yang disebut perokok pasif (Amstrong, 1995 : 12). 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 

yaitu : “Anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih ada dalam kandungan (KPAI, 2013). Istilah Adolescence atau remaja 

berasal dari kata latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, 

sedangkan dari kata Belanda yaitu adolescentia yang berarti remaja (dalam Hurlock, 1999). 

Suatu struktur dalam masyarakat, tidak selalu berjalan sesuai dengan fungsinya, ada 

juga yang tidak sesuai dengan fungsinya (disfungsi). Fungsionalisme Struktural yang 

dikemukakan oleh seorang sosiolog Robert King Merton menjelaskan bahwa analisis 

struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan 

kultur.  Menurut Merton setiap masyarakat, kelompok, dan individu memiliki suatu tujuan 

atau keinginan yang akan menciptakan sebuah konsekuensi baik positif atau negatif.. 

Menurut merton dalam suatu struktur masyarakat terdapat fungsi dan disfungsi. 

Fungsi artinya sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang 

semestinya, sedangkan disfungsi artinya suatu struktur dalam masyarakat yang tidak sesuai 

dengan aturan dan norma yang ada dan senantiasa menciptakan konflik. Disfungsi inilah 

yang akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan baru di dalam struktur masyarakat. 

Robert K. Merton membagi fungsi menjadi dua jenis, yaitu fungsi manifest (nyata), 

yaitu  fungsi yang konsekuensinya diharapkan, dan fungsi latent (tersembunyi) yaitu fungsi 

yang konsekuensinya tidak diharapkan dan cenderung berakhir menjadi suatu permasalahan 



 

 

atau konflik. Menurut Merton untuk menyelesaikan suatu konflik maka harus ada orang-

orang atau pihak-pihak yang membantu mengembalikan keadaan yang disfungsi menjadi 

fungsi kempali, atau disebut Reference Group (Ritzer, 2011 : 141) .  

Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai 

sosial. Karena pada kenyataannya tidak semua orang bertindak sesuai dengan norma-norma 

dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. penyimpangan perilaku akan terjadi jika 

seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mematuhi norma dan nilai yang sudah ada di 

masyarakat. 

Teori penyimpangan pada penelitian ini yaitu differential association atau asosiasi 

diferensial. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, ia memandang bahwa perilaku 

menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda dan penyimpangan itu dipelajari 

melalui proses alih budaya (cultural transmission). Saat ini banyaknya perilaku menyimpang 

terjadi karena adanya proses pembelajaran secara sengaja atau tidak sengaja atas suatu 

perilaku menyimpang yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi (Pabundu Tika dkk, 

2007 : 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


