
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting dimiliki seiap 

individu. karena dengan pendidikan individu mampu memperoleh hal yang di inginkan. Untuk 

mencapai pendidikan yang baik, perlu kita tanamkan kepada siswa agar mempunyai tingkah laku 

atau perilaku yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. perilaku yang 

baik adalah tingkah laku yang tidak melanggar peraturan sekolah. pada anak usia SMP/MTs 

SMA/MA/SMK banyak yang melanggar peraturan sekolah terutama remaja laki-laki yang sudah 

mulai mencoba merokok dan bahkan ada yang sudah ketagihan merokok. 

Merokok dapat di artikan sebagai suatu kondisi dimana individu merasakan 

ketergantungan terhadap suatu hal yang dapat disenangi pada berbagai kesempatan yang ada 

akibat kurangnya kontrol terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak memenuhi 

hasrat dan kebiasaannya. merokok adalah ketergantungan tembakau yang di sebabkan oleh zat 

nikotin. Zat nikotin menghasilkan efek fisik dan mengubah suasana hati di otak siswa yakni 

kesenangan sementara dan berhenti menggunakan tembakau/rokok menyebabkan gejala 

penarikan,mudah marah dan kecemasan. 

Menurut Hawari (2006: 18) kecemasan adalah gangguan alam perasaan (affective) yang 

di tandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan rasa 

cemas umumnya terjadi pada saat ada kejadian atau peristiwa tertentu, maupun dalam menghadapi 

suatu hal. misalnya siswa memiliki kebiasaan merokok yang mencoba untuk berhenti merokok 

dan muncul kecemasan, kegelisahan dan stres. Apalagi pada zaman era sekarang anak yang masih 

duduk dibangku sekolah sudah mau mencoba untuk merokok, untuk menyenangkan sesaat, jika 

sudah senang menghisap rokok maka anak tersebut ingin mencoba terus menerus hingga menjadi 



 

 

kebiasaan merokok, hal tersebut juga sangat sulit dicegah kalau tidak ccepat untuk mencegah 

karena bila dibiarkan terus menerus akan menjadi hal yang ia senangi yaitu kebiasaan merokok. 

Meskipun nikotin dalam tembakau yang menyebabkan ketergantungan,efek racun 

tembakau di timbulkan dari zat gas CO (karbon monoksida) dan tar yang terkandung dalam 

tembakau/rokok. Perokok memiliki resiko yang jauh lebih tinggi terserang penyakit jantung,stroke 

dan kanker dibanding mereka yang bukan perokok. 

Ketergantungan nikotin dapat membuat seseorang merasa cemas dan gelisah yang sering 

di artikan oleh perokok perasaan stres.kondisi ini sering membuat siswa bimbang untuk berhenti 

merokok. tidak mudah bagi seorang perokok untuk menghentikan kebiasaannya yaitu kecanduan 

merokok salah satu hilangnya adalah kecemasan dan stres yang melanda saat berhenti merokok. 

Menurut poerwodarminto (2006: 756) merokok adalah kegiatan menghisap gulungan 

tembakau yang di bakar. Sedangkan menurut sudut pandang subanada (2004: 7) merokok adalah 

“sebuah kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok itu sendiri. Namun di lain 

pihak dapat menimbulkan hal buruk bagi si perokok itu sendiri maupu di orang-orang di 

sekitarnya’’. 

Dari hasil observasi pada tanggal 28 Februari sampai 04 Maret 2018 dan wawancara 

dengan Wiji S.Pd  selaku  Guru Bimbingan dan Konseling SMA N 1 Nalumsari, di peroleh ada 

tiga siswa yang merokok yang mempunyai gejala-gejala bahwa siswa mengalami kebiasaan 

merokok. Terus dilanjut berwawancara dengan bu Yeni Rahmawati S.Pd selaku guru BK SMAN 

1 Nalumsari yang menangani siswa tersebut yang mengalami kebiasaan merokok sebagai berikut: 

1. Membawa rokok kesekolah 

2. Menghabiskan rokok satu bungkus dalam satu hari 

3. Merokok di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 

4. Merokok di lingkungan masyarakat 

5. Sering izin pada jam pelajaran, tetapi malah merokok di kamar mandi 



 

 

Sedangkan dari hasil wawancara dengan guru BK sebelum konseling adalah sebagai 

berikut:  

1. Siswa memiliki kebiasaan merokok. 

2. Siswa sering merokok masih menggunakan seragam sekolah 

3. Siswa merokok di lingkungan sekolah (dikamar mandi) 

4. Siswa sering ijin keluar kelas tetapi malah merokok (dikantin sekolah) 

5. Siswa sering merokok di lingkungan masyarakat (di lingkungan luar  

 sekolah). 

Merokok merupakan salah satu masalah yang sulit di pecahkan. Apalagi sudah menjadi 

masalah nasional dan bahkan internasional. Hal ini menjadi sulit,karena berkaitan dengan banyak 

faktor yang mempengaruhi. Ditinjau dari segi kesehatan, merokok harus di hentikan karena 

menyebabkan kanker dan penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan kematian. Oleh 

karena itu merokok harus di hentikan sebagai usaha pencegahan sedini mungkin yang di mulai 

dari pihak sekolah. 

Untuk mengatasi atau mengurangi kebiasaan merokok pada siswa,peneliti akan 

menggunakan salah satu pendekatan dan teknik dalam bimbingan dan konseling, yaitu 

menggunakan konseling behavioristik atau perilaku dengan teknik self management, karena 

konseling behavioristik berorientasi pada perubahan tingkah laku yang tampak di lingkungan 

melalui proses belajar. 

Penelitian yang di lakukan Muhammad asmu’i (2013), studi kasus penerapan model 

konseling behavioristik untuk menangani kecanduan merokok siswa  kelas XII MA Tarbiyatul 

banin Pati yang hasilnya bahwa layanan konseling behavioristik  ada pengaruhnya terhadap siswa, 

artinya konseling behavioristik sangat efektif untuk membantu siswa yang kebiasaan merokok 

pada saat istirahat atau pulang sekolah baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah. 



 

 

Sedangkan teknik self  management yaitu prosedur dimana individu mengatur 

perilakunya sendiri. 

Menurut Corey (2009: 193) terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik 

dan prosedur yang  berakar pada berbagai teori tentang belajar. terapi ini menyertakan penerapan 

yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih 

adaptif. tingkah laku siswa yang muncul di pengaruhi oleh lingkungan. pendapat tersebut 

mengindikasikan bahwa konseling behavioristik di maksudkan agar siswa dapat mengubah 

tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Tingkah laku yang baik atau tingkah laku yang 

bermasalah dalam konseling behavioristik adalah tingkah laku yang negatif, misalnya perilaku 

siswa yang sudah kecanduan merokok mengakibatkan siswa melakukan perilaku menyimpang dan 

melanggar peraturan sekolah dengan perilaku seperti itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan 

siswa. 

Menurut Gunarsa (2007:223-224) konsep manajemen diri yaitu: 

(1). Jika seorang diberikan peran yang lebih aktif dalam proses perubahan maka akanmudah 

dalam mencapai tujuan. 

(2). Dapat di gunakan untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu. 

(3) . Perubahan yang di peroleh harus benar-benar mantap jika klien menghendaki adanya 

perubahan. 

Melalui layanan konseling behavioristik dengan tehnik self management diharapkan 

siswa mempunyai pemahaman dan mendapatkan wawasan baru mengenai berhenti merokok dan 

menghilangkan kecemasan  dapat mengontrol diri seperti mengendalikan diri dari kondisi emosi 

yang tidak stabil untuk menghilangkan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu ataupun dorongan yang 

negatif  terutama perilaku merokok pada diri siswa. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti 

mengkaji judul: “Mengatasi Kecanduan Merokok Melalui Layanan Konseling Behavioristik  



 

 

Dengan Teknik Self  Management  Pada  Siswa  kelas XI di SMAN 1 Nalumsari Tahun Ajaran 

2018/2019’’. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitia 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Peneliti ini di fokuskan pada penerapan konseling behavioristik dengan teknik self  

management  untuk mengatasai kebiasaan merokok pada siswa SMAN 1 Nalumsari. Kebiasaan 

merokok yang di lakukan siswa ketika waktu istirahat dan pulang sekolah  yang  masih  

menggunakan seragam sekolah  dapat  berdampak buruk pada kesehatannya, sekolahnya dan 

orang-orang di sekitarnya. 

Perilaku kebiasaan  merokok pada siswa terjadi di sebabkan karena pengaruh bujuk rayu 

temannya atau hanya ingin mencoba-coba dan menjadi suatu kebiasaan. Bagi siswa yang sudah 

pernah mencoba merokok untuk berhenti merokok itu sulit karena akan uncul perasaan stres, 

kecemasan dan depresi. Banyak siswa beranggapan bahwa perilaku merokok  adalah  suatu 

kebanggan dan tanpa memikirkan dampak apa yang akan mereka dapatkan. 

Untuk  Mengatasi Kebiasaan Merokok pada siswa maka peneliti menerapkan Konseling 

Behavioristik  Dengan Teknik  Self  Management. sehingga diharapkan siswa mendapatkan 

pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya merokok untuk mengehentikan kebiasaan merokok 

dan kecemasan yang  di sebabkan dari berhenti merokok. Fokus peneliti yang di maksud 

merupakan penanganan yang di lakukan dengan tujuan mengentaskan permasalahan yang di alami 

oleh siswa (konseli) dengan tujuan akhir adalah agar individu mampu berperilaku menghentikan 

kebiasaan merokok. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus penelitian yang di maksud merupakan lokasi dimana penelitian dilakukan. Dalam 

penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di SMAN 1 Nalumsari. Terletak di Jalan Raya 

Nalumsari  Gemiring lor. 



 

 

Dalam penelitian ini di SMA N 1 Nalumsari ini yang menjadi permasalahan adalah  

kebiasaan  merokok  pada siswa  SMA N 1 Nalumsari. Peneliti menggunakan Konseling 

Behavioristik dengan Teknik Self  Management  dalam Mengatasi Kebiasaan Merokok yang di 

alami oleh siswa SMA N 1 Nalumsari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini di rumuskansebagai berikut: 

1.31 Bagaimana mendeskripsikan faktor-faktor penyebab masalah kebiasaan merokok pada 

siswa SMAN 1 Nalumsari Tahun Pelajaran 2018/2019? 

1.3.2 Bagaimana  penerapan konseling behavioristik dengan teknik self management dapat 

mengatasi kebiasaan merokok pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1  Mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab kebiasaan merokok pada 

siswa SMA N 1 Nalumsari Tahun Pelajaran 2018/2019. 

1.4.2 Mengetahui penerapan konseling behavioristik dengan teknik self management untuk 

mengatasi kebiasaan merokok pada siswa SMA N 1 Nalumsari Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan dapat berguna serta memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, melengkapi referensi yang telah 

ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan 

khusunya dalam bidang bimbingan dan konseling dalam penerapan layanan konseling di SMA N 



 

 

1 Nalumsari. Selain itu dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis tentang penerapan 

konseling behavioristik dengan teknik self management untuk mengatasi kebiasaan merokok. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa yang kecanduan merokok dapat berangsur-angsur mengurangi itensitas 

merokoknya hingga meninggalkan kebiasaan merokok, bahwa merokok itu tidak baik untuk  

kesehatan, siswa tersebut dapat  kembali berkosentrasi belajar dengan baik dan senantiasa berfikir 

positif. 

1.5.2.2 Bagi Konselor 

Konselor dapat memperoleh alternatif  pemecahan masalah siswa dengan penerapan 

model konseling behavioristik dengan teknik self management dalam mengatasi kebiasaan 

merokok  pada siswa. 

1.5.2.3 Bagi Kepala Sekolah  

Kepala  sekolah  dapat  menentukan  kebijakan  dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, serta dalam memperhatikan setiap perkembangan peserta didik. 

1.5.2.4 Bagi peneliti 

  Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai acuan dalam memahami 

siswa khususnya dalam penerapan layanan konseling behavioristik dengan teknik self  

management untuk mengatasi kebiasaan merokok. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

  Sehubungan dengan sangat luas dan kompleknya suatu masalah, mengingat terbatasnya 

waktu, tenaga, biaya dan kemampuan peneliti maka perlu di batasi masalah yang akan di teliti. 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan serta akan memberikan arah yang 

jelas tentang ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul peneliti yaitu 

Mengatasi Kebiasaan Merokok Melalui Konseling Behavioristik dengan Teknik Self  



 

 

Management pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari tahun pelajaran 2018/2019, maka 

ruang lingkup penelitian ini adalah konseling behavioristik dengan teknik self management dan 

kebiasaan merokok.  

Karena dengan menggunakan konseling behavioristik Peneliti berharap dengan layanan 

dan teknik tersebut dapat membantu atau memberikan pemahaman, wawasan dan dapat mengatasi 

kebiasaan merokok pada siswa kleas XI IPS  SMA N 1 Nalumsari untuk berhenti merokok. 

Karena dengan menggunakan konseling behavioristik peneliti ingin mampu memecahkan masalah 

klien yang di hadapi, sehingga klien mampu merubah perilaku buruknya, dengan di bantu teknik 

self management peneliti ingin memberdayakan klien untuk dapat menguasai dan mengelola diri 

perilaku mereka sendiri. Perasaan dan perbuatan akan mendorong pada pengurangan terhadap 

perilaku yang tidak baik pada klien, peneliti berharap dengan menggunakannya konseling 

behavioristik dengan teknik self management mampu mengatatasi perilaku kecanduan merokok 

pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Nalumsari untuk berhenti merokok. 

 

 


