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ABSTRAK

Kebiasaan menghisap tembakau yang lama berpengaruh terhadap kesehatan fungsi otak dan
psikis. Kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok yaitu nikotin, memiliki efek pada otak
sehingga menyebabkan ketergantungan dan toksisitas sehingga menimbulkan gejala kesulitan
konsentrasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara perilaku
merokok terhadap prestasi belajar pada mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah
Makassar angkatan 2016. Metode penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Besar sampel pada penelitian
ini adalah 59 responden yang berasal dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah
Makassar angkatan 2016. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data dengan
menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan distribusi perilaku merokok pada
mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Makassar, terdapat 15 responden dengan
perokok ringan, 9 responden dengan perilaku merokok sedang dan 35 responden dengan perilaku
merokok berat.dan berdasarkan hasil belajar didapatkan 44 responden dengan nilai kurang
memuaskan dan 9 responden dengan nilai memuaskan. Hasil analisis menggunakan uji chi-square
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan (p <0.05) antara perilaku merokok terhadap
prestasi belajar dengan nilai p =0.000.
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PENDAHULUAN
Dalam pendidikan Indonesia, kualitas
seseorang dinilai dengan seberapa tinggi
prestasi belajar yang diraihnya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa prestasi
belajar merupakan sesuatu yang penting
bagi individu untuk menilai seberapa baik
diri yang dimiliki. Untuk menaggapi era
globalisasi yang terjadi sekarang ini,
diperlukan peningkatan sumber daya
manusia (SDM). Salah satu faktor yang
mempengaruhi perkembangan prestasi
belajar adalah kondisi fisik seperti
penglihatan, pendengaran dan sistem
saraf.
Perilaku
merokok
merupakan
perilaku menggunakan salah satu produk
tembakau yang dimaksudkan untuk
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dibakar, dihisap atau dihirup termasuk
rokok kretek, rokok putih, cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari
tanaman Nicotina tabacum, Nicotina
rustica dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang asapnya mengandung
nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan
tambahan (Kemenkes, 2013). Perilaku
merokok
dilihat dari berbagai sudut
pandang sangat merugikan, baik untuk
diri sendiri maupun orang di sekelilingnya.
Dilihat
dari
sisi
individu
yang
bersangkutan, ada beberapa riset yang
mendukung pernyataan tersebut. Dilihat
dari sisi kesehatan, pengaruh bahan-bahan
kimia yang di kandung rokok seperti
nikotin, CO (karbonmonoksida) dan tar
akan memacu kerja dari susunan saraf
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pusat dan susunan saraf simpatis sehingga
mengakibatkan tekanan darah meningkat
dan detak jantung bertambah cepat
(Kendal & Hammen, 1998).
Indonesia merupakan negara dengan
jumlah perokok terbesar ketiga di dunia
setelah Cina dan India. Diperkirakan pada
tahun 2030 angka kematian perokok di
dunia mencapai 10 juta jiwa, dan 70% di
antaranya
berasal
dari
negara
3
berkembang. Jumlah perokok aktif di
Indonesia mencapai 65 juta penduduk.
Sementara itu, China memiliki 390 juta
perokok dan India 144 juta perokok
(Satya, 2005).
Perilaku merokok pada remaja
umumnya semakin lama akan semakin
meningkat
sesuai
dengan
tahap
perkembangan yang ditandai dengan
meningkatnya frekuensi dan intensitas
merokok, dan sering mengakibatkan
mengalami
ketergantungan
nikotin
(Laventhal dan Cleary). Pengaruh nikotin
dalam sebatang rokok dapat membuat
sesorang menjadi ketergantungan atau
pecandu. Ada banyak alasan yang
melatarbelakangi
perilaku
merokok
dimulai pada masa kanak-kanak hingga
masa remaja.
Di dalam agama pun, sesungguhnya
perilaku merokok termasuk kebinasaan.
QS. Al-Baqarah: 195

س ِبي ِل ه
اَّللِ َو ََل ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم ِإلَى الت ه ْهلُ َك ِة
َ َوأَن ِفقُوا ِفي
َوأَحْ ِسنُوا ِإ هن ه
اَّللَ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِس ِني
Terjemahannya:
“…
dan
janganlah
kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan”
Kebinasaan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah musnah, hancur
lebur atau rusak sama sekali. Yang
dimaksud dengan kebinasaan dari ayat di
atas adalah tubuhmu sendiri di mana
dampak negatif dari rokok dapat merusak
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sistem tubuh manusia. janganlah kamu
merusak dirimu sendiri. 10
Keberhasilan belajar dipengaruhi
oleh banyak faktor. Agar dapat mencapai
keberhasilan belajar yang maksimal, tentu
harus memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi
keberhasilan
belajar
tersebut.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi keberhasilan belajar itu
dapat dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.9
Dalam perspektif Agama Islam,
belajar merupakan kewajiban bagi setiap
individu yang beriman untuk memperoleh
ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk
meningkatkan
derajat
kehidupan
mereka.12

QS Al-Mujadalah: 11
َ َي ْرفَعِ ا هَّللُ الهذِينَ آ َمنُوا ِمنكُ َوالهذِين..........
ت ۚ َو ه
ٍ أُوتُوا ْال ِع ْل َم دَ َر َجا
َاَّللُ ِب َما تَ ْع َملُون
- ير
ٌ َخ ِب
Terjemahannya:
“Niscaya Allah Swt akan mengangkat
(derajat) orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang di beri
ilmu beberapa derajat. Allah Swt.
Maha teliti apa yang kamu kerjakan”
Dalam menuntut ilmu, berlapang
dada, bersemangat dalam belajar dan
menyiapkan
kesempatan
untuk
menghadiri majelis ilmu dikarenakan
orang yang berilmu akan diangkat
derajatnya (Harlod et al., 2010)
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan
antara perilaku merokok terhadap prestasi
belajar pada mahasiswa Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Makassar

angkatan 2016.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Desain Penelitian

Lokasi penelitian adalah Jurusan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah
Makassar pada bulan Januari 2019.
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Desain penelitian ini adalah deskriptif
analitik dengan pendekatan pengambilan
data cross sectional. Adapun sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yang diambil dari
kuisioner.

signifikan (nilai p), yaitu: Jika nilai
p >0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.
Jika

nilai

p

<0,05

maka

hipotesis

penelitian diterima.
HASIL

Populasi dan sample
Populasi
target:
mahasiswa
Universitas Muhammadiyah makassar.
Populasi terjangkau: Mahasiswa Jurusan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah
Makassar angkatan 2016 yang merokok.
Pengambilan sampel pada penelitian
ini dengan menggunakan kuisioner
penelitian. Cara pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposive
sampling karena penelitian memerlukan
kriteria khusus agar sampel yang di ambil
nantinya sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun
jumlah
sampel
dalam
penenelitian ini adalah 59 responden.
Analisa dan penyajian data
Pengumpulan data dalam penelitian
ini teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara memberikan kuesioner yang
berisi daftar pertanyaan kepada responden
penelitian. Alat pengumpulan data yang
digunakan

adalah

kuisioner.

Analisis

univariat

dilakukan

untuk

gambaran

distribusi

frekuensi

melihat
pada

variabel independen dan dependen yang
diteliti, hasil analisis dari masing-masing

1. Analisis Univariat
Tabel 1. Distribusi frekuensi berdasarkan
perilaku merokok dan prestasi belajar
mahasiswa.
Variabel
n
%
Perilaku merokok
Ringan
15
25,4
Sedang
9
15,3
Berat
35
59,3
Prestasi belajar
Memuaskan
44
74,6
Tidak memuaskan
15
25,4
Total
59
100
Berdasarkan tabel 1 didapatkan
distribusi perilaku merokok menunjukkan
dari 59 orang responden, responden
dengan perilaku merokok ringan sebanyak
15 responden (25,4%), tingkat perokok
sedang sebanyak 9 responden (15,3%) dan
tingkat perokok berat sebanyak 35
responden (59,3%).
Hasil prestasi belajar mahasiswa,
diperoleh gambaran dari 59 responden,
didapatkan 44 responden (74,6%)
memiliki prestasi belajar yang tidak
memuaskan dan 9 responden (25,4%)
menunjukkan
hasil
belajar
yang
memuaskan.

variabel kemudian dimasukkan ke tabel
distribusi

frekuensi.

Analisis

bivariat

dilakukan untuk melihat adanya hubungan
antara

kedua

variabel

dan

melihat

kemaknaan antara variabel. Adapun uji
statistik yang digunakan adalah uji chi
square,
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berdasarkan

pada

2. Analisis Bivariat
Analisis bivariat merupakan analisis
yang bertujuan untuk memngetahui
hasil hubungan antara variabel
indenpenden (perilaku
merokok)
dengan variabel dependen (prestasi
belajar).

tingkat
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Tabel 2. Hubungan antara Perilaku
Merokok terhadap Prestasi Belajar
Mahasiswa
Jurusan
Teknik
Sipil
Universitas Muhammadiyah Makassar
angkatan 2016

Perilaku
merokok
Ringan
Sedang
Berat
Total

Prestasi Belajar
Tidak
Memuaskan
memuaskan
n
%
n
%
18,
11
4
6,8
6
1
1,7
8
13,6
3
5,1
32
54,2
25,
15
44
74,6
4

P

0,000

Berdasarkan tabel 2 hasil uji
chi-square terdapat 2 cell yang memiliki
expected count kurang dari 5, maka
digunakan uji Kolmogorv Smirnov. Tabel
Kolmogorov ini menampilkan hasil Uji
Kolmogorov yang diperoleh nilai Sign.
0.000, dengan nilai Sign. 0.000 < 0.05
sehingga Hipotesis H0 diterima dan
hipotesis Ha ditolak, dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan antara perilaku
merokok terhadap prestasi belajar pada
mahasiswa
Jurusan
Teknik
Sipil
Universitas Muhammadiyah Makassar
angkatan 2016.
Nilai odds ratio (OR) adalah 20.539
yang menunjukan bahwa responden yang
berperilaku merokok mempunyai resiko
20.539 kali lebih besar mengalami
penurunan prestasi belajar.
PEMBAHASAN
Dari hasil uji analisis yang telah
dilakukan bahwa didapatkan distribusi
perilaku merokok menunjukkan dari 59
orang responden, responden dengan
perilaku merokok ringan sebanyak 15
responden (25,4%), tingkat perokok
sedang sebanyak 9 responden (15,3%) dan
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tingkat perokok berat sebanyak 35
responden (59,3%).
Hasil prestasi belajar mahasiswa,
diperoleh gambaran dari 59 responden,
didapatkan 44 responden (74,6%)
memiliki prestasi belajar yang tidak
memuaskan dan 9 responden (25,4%)
menunjukkan
hasil
belajar
yang
memuaskan.
Uji Kolmogorov yang diperoleh nilai
Sign. 0.000, dengan nilai Sign. 0.000 <
0.05 sehingga Hipotesis H0 diterima dan
hipotesis Ha ditolak, dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan antara perilaku
merokok terhadap prestasi belajar pada
mahasiswa
Jurusan
Teknik
Sipil
Universitas Muhammadiyah Makassar
angkatan 2016.
Berdasarkan hasil dari OR diperoleh
hasil 20.539 yang menunjukan bahwa
responden yang berperilaku merokok
mempunyai resiko 20.539 kali lebih besar
mengalami penurunan prestasi belajar.
Perilaku merokok merupakan perilaku
menggunakan salah satu produk tembakau
yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap
atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok
putih, cerutu atau bentuk lainnya yang
dihasilkan dari tanaman Nicotina tabacum,
Nicotina rustica dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang asapnya mengandung
nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan
tambahan (Kemenkes, 2013).
Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh
banyak faktor. Agar dapat mencapai
keberhasilan belajar yang maksimal, tentu
harus memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi
keberhasilan
belajar
tersebut.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi keberhasilan belajar itu
dapat dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal
(Parrot, 2004).
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KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian ini
adalah Perilaku merokok pada mahasiswa
Jurusan
Teknik
Sipil
Universitas
Muhammadiyah Makassar angkatan 2016
sebagian besar dalam kategori perokok
berat. Prestasi belajar pada mahasiswa
Jurusan
Teknik
Sipil
Universitas
Muhammadiyah Makassar angkatan 2016
sebagian besar dalam kategori kurang
memuaskan. Kemudian Aada pengaruh
terhadap perilaku merokok terhadap
prestasi belajar pada mahasiswa Jurusan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah
Makassar angkatan 2016.
SARAN
Hasil
penelitian
ini
dapat
dimanfaatkan
untuk
meningkatkan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai
dampak negatif merokok, terutama
kepada para remaja yang paling sering
mencontoh orang sekitarnya untuk
merokok.
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