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ABSTRAK 

Fatmawati, Arista. 2012. Hubungan Harga Diri Dengan Intensi Merokok Pada 
Siswa SMA Negeri 1 Plaosan Kabupaten Magetan. Skripsi. Fakultas 
Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Aris Yuana Yusuf, Lc. MA 
Kata Kunci : Harga diri, Intensi merokok   
 

Keinginan remaja untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta 
bersenang-senang besar sekali. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain 
karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu 
mengkritik mereka seperti mereka mengangumi atau mengkritik diri mereka sendiri. 
Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang 
direfleksikan (self image). Timbulnya keinginan berperilaku yang beresiko 
dikarenakan adanya rasa takut dianggap tidak cakap, perlu untuk menegaskan 
identitas dan dinamika kelompok seperti adanya tekanan dari teman sebaya. Remaja 
yang memiliki harga diri yang buruk membutuhkan persetujuan teman-teman 
sebayanya begitu juga dalam hal merokok, berdasaran hasil observasi yang 
dilakukan tak sedikit siswa yang merokok dikarenakan ingin memperoleh 
pengakuan dari teman-teman sebayanya, ingin dianggap dewasa, serta mampu 
memikat lawan jenis dan lain sebagainya. Dan ketika mereka tidak mengikuti apa 
yang dilakukan oleh teman-teman sepergaulannya maka mereka akan tersingkir dan 
dianggap remeh oleh teman-teman mereka. Sedangkan siswa yang memiliki harga 
diri yang tinggi akan cenderung tidak mudah terpengaruh karena mampu menerima 
pandangan teman-temannya dengan lebih terbuka dan yakin dengan dirinya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara harga diri 
dengan intensi merokok pada siswa di SMAN 1 Plaosan Kabupaten Magetan.  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala harga diri dan skala 
intensi merokok yang disebarkan kepada 61 subjek penelitian. Skala konsep diri 
terdiri dari 15 aitem dengan α = 0,903, dan skala intensi merokok terdiri dari 19 
aitem dengan α = 0, 925. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan adalah teknik Korelasi Product Moment. 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar - 
0,617, dengan  P = 0,000 ( P < 0,01) dengan N = 61. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi hubungan yang negatif dan signifikan antara tingkat harga diri dan tingkat 
intensi merokok sehingga dapat diidentifikasikan semakin tinggi harga diri siswa 
maka semakin rendah intensi merokoknya begitu juga sebaliknya jika semakin 
rendah harga diri maka semakin tinggi intensi merokok pada siswa SMA Negeri 1 
Plaosan sehingga hipotesis diterima. 
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ABSTRACT  

Fatmawati, Arista. 2012. The Relationship between Self-Esteem and Smoking 
Intensity on the Students of SMA I Plaosan Magetan. Thesis. Faculty of 
Psychology, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor  : Aris Yuana Yusuf, Lc. MA  
Keyword : Self-esteem, Smoking intensity  
 

Adolescents tend to do experiments on everything, follow trends and lifestyles, 
and enjoy their age with friends. They are really open to others' opinion because they 
assume that other people admire or criticize them as they admire or criticize 
themselves. This assumption makes them aware a lot of how they look and behave, 
both for themselves and their self image. There is also the time when teenagers do 
much risky activities, they do those  for some reasons;  the fear of being labeled as 
‘incapable/ powerless person’, identity confirmation, and the pressure from friends 
as the group dynamics. Those teens who have a poor self-esteem requires the 
approval of their friends in doing everything, including smoking. Based on the 
observation, many students smoke for similar reasons; needing recognition from 
their friends, want to be seen as mature guys, and be able to attract the opposite sex. 
They will be taken for granted by their friends unless they follow what they said. On 
the other hand, the students who have high self-esteem would be likely less affected 
by their friends, because they are able to accept their friends opinion with a more 
open minded but can still control it by their self-confidence. The purpose of this 
study is to determine the relationship between self-esteem and the intensity of 
smoking on the students of SMAN 1 Plaosan Magetan.  

This study uses self-esteem scale and the smoking intencity scale in collecting 
the data. They are distributed to 61 research subjects. Self-concept scale consisted of 
15 items with α = 0, 903 and smoking intensity scale consisted of 19 items with α = 
0,925. The technique of data analysis used to test the hypothesis is Product Moment 
Correlation Technique.  

The result states the correlation coefficient value - 0.617, P = 0.000 (P <0.01) 
with N = 61. This indicates that there is a negative and significant relationship 
between self-esteem and smoking intensity; the higher self-esteem, the lower the 
intensity to smoke, while the lower self-esteem, the higher the intensity to smoke. 
Simply saying, the research which is done on the students of SMA 1 Plaosan 
Magetan finds that the hypothesis is accepted. 
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 التلخیص

فلوسن 1عالیة الحكومیة   التدخین من خالل احترام الذاتیة عالقات قیمة في مدرسة  .2012. أرست فتموت   

.مالك إبراھیم مالنج الحكومیة موالن البحث الجامعیة كلیة النفس،جمیعة اإلسالم .منطقة ماغتان  

 

أریس یوأن یوسف،المجستر: المستشار   

التدخین اعتزامب احترام الذات: الكلمات مفتاح   

 

 فھي معرضة. كبیرة ومتعة، ونمط الحیاة التجربة، اتباع اتجاه رغبتھ في المراھقات

 لھم ألنھا دائما كبیرة معجبون أو ینتقد ھم أن اآلخرین ألنھا تفترضآراء اآلخرین للغایة 

تنعكس و لتقدیم أنفسھم المراھقات نشعر بقلق بالغ أن على افتراض . أنفسھم انتقاد أو معجبون

 خوف عدم وجود خطر بسبب في التصرف الرغبة في ظھور ویعتبر]. صورة الذات[ صورة  

الذین  المراھقین .من الزمالءالضغط كمامجموعة الھویة و دینامیات الالزمة إلنشاء، غیر مؤھل

، بصدر نتائج التدخین في حالة، وكذلك زمالئھم من تحتاج إلى موافقة الثقة بالنفس ضعف لدیھم

 من اعتراف الحصول على الذین یرغبون فيتوجد من الطالب  الحضة التي تعمل الالم

 ال تتبع وعندما. الجنس اآلخر و غیر ذالك تجذبباإلضافة إل، ناضجة ترید أن تكون، زمالئھم

أمرا مفروغا و خرجت من البطولة االجتماعیة سیتم بعد ذلك حد ذاتھ لھا أصدقاء ما قامت بھ

 عرضة للتأثر تقدیر الذات أن تكون أقل ارتفاع الذین لدیھم حین أن الطلبة .أصدقائھم منمنھ 

وكان الغرض  .بنفسھا معثقة أكثر انفتاحا و أصدقائھ مع آراء قادرة على الحصول على ألنھا

في مدرسة عالیة  التدخین من خالل احترام الذاتیة عالقات قیمةلتحدید وجود  ھذا البحث من

  .ة ماغتانفلوسن منطق 1الحكومیة 

      حجم، ویتم نشر تقدیر الذات على نطاق تستخدم في ھذه الدراسة استرجاع البیانات

 على نطاق التدخین وتألفت ,α = 0,903  15مقیاس من  مفھوم الذات یتألف 61التدخین  نوایا

 الفرضیة الختبار البیانات المستخدمة تحلیل تقنیة مع α = 0, 925الرقیقة بي  19اعتزام 

 .لحظة االرتباط المنتج سلوباأل



xi 

 

مع  P = 0,000 ( P < 0,01)مع  0,617 -معامل االرتباط   تشیر البیانات إلى أنو

N = 61 من خالل احترام الذاتیة مستوى قیمةمعنویة بین سلبیة و ھناك عالقة ھذا یشیر إلى أن 

إذا والعكس صحیح  ،التدخین أقلنوایا احترام الذات، و أعلى التعرف علیھ بحیث یمكن التدخین

فلوسن منطقة  1في مدرسة عالیة الحكومیة كثافة التدخین ، وارتفاع احترام الذات انخفاض كان

  .ماغتان
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MOTTO 

 

 

Berusahalah untuk tidak menjadi yang berhasil tapi berusahalah menjadi 

manusia yang berguna 

(Einstein) 

 

 

 

 

 

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 

karenanya, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, dan ketika niatnya 

buruk maka perbuatan itu buruk. 

(Imam An Nawawi) 
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