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ABSTRAK 

RISNAYANTI 18.01.129 “hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok dengan 

kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar”. (dibimbing oleh Hj. Andi Annas, dan 

Nofianty Idris). 

Pendahulusn : Kesehatan merupakan hal utama bagi manusia. Banyak orang yang sakit disebabkan 

oleh pola hidup tidak sehat, salah satunya adalah merokok. Rokok menyebabkan berbagai macam 

penyakit seperti kanker, impotensi, stroke, mengancam kehamilan, dan penyakit jantung. 

 

Tujuan : Untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok 

dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar.  

 

Metode Penelitian : Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional study. Proses penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 

Januari – 17 Januari 2020 di SMAN 8  Makassar, dengan tekhnik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah sampel 48 

responden. 

 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48 responden yang memiliki tingkat pengetahuan 

baik sebanyak 37 responden (77.1%), sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik 

dengan kejadian merokok yang tidak merokok sebanyak 18 responden (37.5%) sedangkan tingkat 

pengetahuan yang baik dengan kejadian merokok yang merokok sebanyak 19 responden  (39.6%) 

Sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang baik sebanyak 11 responden (22.9%) sebagian besar 

memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan kejadian merokok yang  tidak merokok 1 

responden (2.1%) sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan kejadian merokok 

yang merokok 10 responden (20.8%) Berdasarkan hasil analisis uji statistik dengan menggunakan 

uji Chi Square dengan nilai ρ value  = 0.032 jika dibandingkan dengan α = 0,05 maka ρ value < α 

0,05.  

 

Kesimpulan dan Saran : Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok dengan 

kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. Diharapkan kepada setiap tenaga kesehatan 

khususnya perawat agar lebih meningkatkan pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok 

terutama pada anak sekolah. 

 

 

Kata Kunci : tingkat pengetahuan, bahaya rokok, kejadian merokok 

 

Referensi : 16 (2010-2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan hal utama bagi manusia. Banyak orang yang sakit 

disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, salah satunya adalah merokok 

(Ellizabet, 2010). Rokok berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang 7 

hingga 12 cm, dengan diameter 1 cm yang berisi cacahan daun tembakau. 

Rokok dibakar pada salah satu ujung dan dihirup melalui mulut pada ujung 

lainnya. Asap rokok mengandung 4000 bahan kimia yang menyebabkan 

kematian (Karim, 2008). Rokok menyebabkan berbagai macam penyakit 

seperti kanker, impotensi, stroke, mengancam kehamilan, penyakit jantung, 

keriput dan merusak gigi (Satiti, 2009). 

 Berhenti merokok memerlukan dukungan dari lingkungan yang sehat  

(Satiti,2009). Mantan perokok juga mengalami kegagalan  sebelum akhirnya 

berhasil berhenti merokok.  

   Merokok merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan sehingga 

saat ini. Merokok sudah melanda berbagai kalangan masyarakat Indonesia, 

baik anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Indonesia 

menduduki posisi ketiga dengan jumlah perokok terbesar didunia setelah 

Cina dan India (WHO,2008). Dalam Survei Social Ekonomi  Badan Pusat 

Statistik tahun 2001 dan 2004  menunjukkan berbagai peningkatan prevalensi 
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anak-anak  usia 15-19 tahun yang merokok. Tahun 2001 sebesar 12,7%., 

tahun 2004 meningkat menjadi 17,3%. 

 Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di 

dunia,menurut  WHO (2019), diduga hingga menjelang tahun 2030 kematian 

akibat merokok akan mencapai 10 juta orang pertahunnya, dan 70% kematian 

yang di sebabkan  oleh rokok terjadi  dinegara negara berkembang (Aryani, 

2010). 

Dari data WHO menyebutkan, di negara berkembang jumlah perokoknya 

800 juta orang, hampir tiga kali lipat negara maju. Setiap tahun ada 4 juta 

orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok dan tidak kurang dari 700 

juta anak-anak terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif. Kalau tidak  

ada penanganan memadai, maka di tahun 2030 akan ada 10 juta kematian 

akibat merokok dan sekitar 770 juta anak yang menjadi perokok pasif dalam 

setahunnya (Aditama, 2003). Di Indonesia sendiri masalah tentang rokok 

merupakan hal yang memprihatinkan, menurut data survey kesehatan rumah 

tangga 2002 mencatat angka perokok di Indonesia 75% atau 141 juta orang 

(Bangun, 2008), menurut data The Global Youth Survey tahun 2006, 6 dari 10 

pelajar (64,2%) yang di survey terpapar rokok selama mereka di rumah. 

Lebih dari sepertiga (37,3%) merokok, bahkan  3 dari 10 pelajar atau 30,9% 

pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun (Menkes, 2009).  

 Merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya 90% kanker paru 

pada laki-laki dan 70% pada perempuan, 22% dari penyakit jantung dan 

pembuluh darah, bahkan kematian. Efek rokok membuat penghisap asap 
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rokok mengalami resiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker paru-paru, 

kanker mulut dan tenggorokan, kanker kandung kemih, dan berbagai penyakit 

lain seperti penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, jantung, 

paru-paru dan bronchitis kronis. 

 Bahaya merokok bagi remaja diantaranya dapat meningkatkan  risiko 

kanker  paru-paru dan penyakit jantung  diusia yang masih mudah. Selain itu 

kesehatan kulit tiga kali  lipat lebih beresiko terdapat disekitar mata dan 

mulut. Kulit akan menua sebelum waktunya atau biasa disebut dengan 

penuaan dini. Merokok diusia dini menyebabkan  impotensi  dan mengurangi  

jumlah sperma pada pria dan mengurangi tingkat kesuburan pada wanita 

(Ellisabet,2010). 

 Perilaku merokok pada remaja tidak terlepas dari pengetahuan, persepsi 

atau nilai norma yang diyakini oleh suatu individu atau suatu kelompok yang 

akan mempengaruhi kepribadian seseorang (Ekawatiet al, 2009). Dari 

pengamatan tentang kebiasaan merokok remaja lebih karena faktor ingin 

mencoba-coba atau mengikuti trend pada kelompoknya, juga karena persepsi 

atau kepercayaan, kalau hal ini dibiarkan tanpa membekali pengetahuan pada 

remaja tentang bahayanya rokok bagi kesehatan, maka abad ke-21 akan ada 

satu miliar orang yang meninggal akibat rokok (Ekawatiet al, 2009). 

 Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan, 

baik untuk diri sendiri maupun orang disekelilingnya. Ancaman terhadap 

kesehatan yang ditimbulkan oleh perilaku merokok telah didokumentasikan 

secara meyakinkan oleh surgeongeneral of the United states dalam 
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serangkaian laporan sejak tahun1964. Diperkirakan lebih dari 430.000 

pengguna tembakau tewas  di usia muda setiap tahunnya (Davison dkk., 

2006). Hasil survey Roy Tjiong dari Hellen Keller Internasional dan yayasan 

Indonesia sehat yang dilakukan di Jakarta, Semarang, Makassar, dan padang 

terhadap 155 ribu rumah tangga menyebutkan, risiko kematian populasi balita 

dari keluarga perokok berkisar antara 14 persen untuk daerah perkotaan dan 

24 persen untuk pedesaan. Jika dikalkulasi, komsumsi keluarga miskin 

menyumbang 32.400  kematian setiap hari tahun atau sekitar 90 kematian 

balita per hari (Jawa Pos, 10 Mei 2009). 

 Berbagai penelitian tentang bahaya merokok sudah banyak dilakukan, 

diantaranya penelitian baru-baru ini mengungkapkan kandungan bahn kimia 

beracunn pada rokok yang dapat mempengaruhi peningkatan kolestrol dan 

trigliserida. Phanucharas & Chalongsuk (2008) mengungkapkan bahwa asap 

rokok mengandung komponen gas dan partikel yang terdiri dari karbon 

monoksida, karbon dioksida, hydrogen sianida, amoniak, dan senyawa 

hidrokarbon, serta partikel tar, nikotin, benzopiren, fenol dan beberappa 

partikel lainnya yang terbukti mempengaruhi kesehatan. Siahpush et al 

(2009) menyatakan telah dibuktikan bahwa pembakaran aerosol dari rokok 

mengandung komponen kimia umum yang bias menyebabkan penyakit 

jantung coroner, selain itu merokok juga berakibat buruk bagi pembuluh 

darah ke otak. Menurut Phanucharas & Chalongsuk (2008) merokok 

menimbulkan berbagai penyakit diantaranya penyakit kardiiovaskuler, 

pernapasan dan juga kanker. 
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Faktor terbesar seseorang merokok adalah factor sosial dan lingkungan, 

sebagai upaya untuk menyesuaikan diri (Ellizabet, 2010). Secara perlahan 

nikotin yang terkandung didalam rokok akan mengakibabtkan perubahan sel-

sel otak perokok, sehingga perokok merasa perlu merokok lagi untuk 

mengatasi gejala ketagihan (Sugito, 2009). Seorang perokok tidak 

memikirkan besaran uang yang harus dibelanjakan untuk rokok (Satiti, 2009). 

Alasan kesehatan biasanya menjadi hal utama dalam berhenti merokok, 

alas an selanjutnya adalah keluarga dan ekonomi. Motivasi berhenti merokok 

saja tidaklah cukup, harus ada tindakan nyata dalam usaha berhenti merokok 

(Sugito, 2009). Banyak cara untuk menghentikan kebiasaan merokok, yaitu 

dengan menghindari perokok (Djauzi, 2009). Perokok dapat menghentikan 

rokok dengan hal lain, misalnya mengunyah permen, sehingga pikiran bias 

dialihkan dari rokok (Salika, 2010). 

Survey awal yang dilakukan di SMAN 8 Makassar adalah salah satu 

sekolah yang berada dikota Makassar dengan jumlah siswa sebanyak 891 

siswa, dengan jumlah kelas X sebanyak 320 siswa dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 153 dan jumlah perempuan sebanyak 167 siswa, kelas XI sebanyak 

284 siswa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 126 dan jumlah perempuan 

sebanyak 158 siswa , kelas XII sebanyak 287 dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 125 dan jumlah perempuan sebanyak 162 siswa. Pada saat 

dilakukan wawancara pada guru  mengatakan sering didapatkan siswa 

merokok dilingkungan sekolah, dan Saat dilakukan wawancara secara 

langsung dengan 10  siswa laki-laki tentang bahaya rokok, namun masih 
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banyak diantaranya yang belum tahu  tentang bahaya rokok dan sebagian  

mereka mengakui bahwa mereka mulai mencoba merokok pada saat duduk 

dibangku SMP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat judul  

apakah ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang  Bahaya Rokok  

Dengan Kejadian Merokok Pada Siswa SMAN 8 Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Diketahuinya hubungan tingkat pengetahuan tentang  bahaya rokok  

 dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya tingkat pengetahuan  tentang bahaya rokok pada siswa 

SMAN 8 Makassar. 

b. Diketahuinya  kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. 

c. Diketahuinya hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok 

dengan kejadian  merokok pada siswa SMAN 8 Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok pada siswa SMA 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai bahan masukan bagi tenaga keperawatan khususnya yang 

bekerja di instansi pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang bahaya rokok. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi tambahan dan sumbangan pemikiran 

perkembangan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

penelitian tentang  tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok 

dengan kejadian  merokok. 

c. Bagi Institusi pendidikan 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan 

pengetahuan tentang bahaya rokok.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

 Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga 

diperoleh dari pendidikan, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman 

orang lain, media massa maupun lingkungan. (Notoadmodjo dalam 

Kholid, 2015). 

  Pengetahuan adalah tahu, atau hal mengetahui sesuatu, segala apa 

yang diketahui, kepandaian atau segala apa yang diketahui atau akan 

diketahui berkenaan dengan sesuatu hal (Nata, 2018). 

 Pengetahuan (knowledge) adalah bagian yang esensial dari 

eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan buah dan aktivitas 

berpikir yang dilakukan manusia berpikir merupakan differensia yang 

memisahkan manusia dari semua genus lainnya  (Nasution, 2016). 

2. Tingkat Pengetahuan  

 Menurut (Lestari, 2014)  Tingkat pengetahuan adalah tingkat 

seberapa kedalaman seseorang dapat menghadapi, mendalami, 

memperdalam, perhatian seperti sebagaimana manusia menyelesaikan 
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masalah tentang konsep-konsep baru dan kemampuan belajar dalam kelas. 

Untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang secara rinci terdiri dari 

enam tingkatan  

a. Tahu (know) 

  Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu yang dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah 

meningkat kembali (recall) sesuatu spesifik dari sesuatu bahan yang 

diterima atau dipelajari.  

 Kata kerja yang dipelajari untuk mengukur bahwa orang tahu apa 

yang dipelajari antara lain : menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

 Kemampuan untuk menjelaskan tentang objek yang diketahui dan 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application) 

 Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada suatu kondisi atau situasi nyata. 

d. Analisis (analysis) 

 Kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam komponen-

komponen, tapi masih dalam suatu struktur tersebut dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. 
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e. Sintesis (synthesis) 

 Kemampuan meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di 

dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Atau menyusun formulasi 

baru dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

 Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Fakor  yang mempengaruhi pengetahuan menurut (Lestari, 2014) antara 

lain : 

a. Tingkat pendidikan, yakni upaya untuk memberikan pengetahuan 

sehingga terjadi  perubahan perilaku positif  yang meningkat. 

b. Informasi, seseorang yang mendapatkan informasi lebih banyak akan 

menambah pengetahuan yang lebih luas. 

c. Pengalaman, yakni sesuatu yang pernah di lakukan seseorang akan 

menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal. 

d. Budaya, tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang 

meliputi sikap dan kepercayaan. 

e. Sosial ekonomi, yakni kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

  Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

menurut (Maliono dkk,2007 dalam Lestari, 2014) adalah : 
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1) Sosial ekonomi 

 Lingkungan sosial akan  mendukung tingginya pengetahuan 

seseorang bila ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi tingkat 

pengetahuan akan tinggi pula.  

2) Kultur (budaya dan agama) 

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

seseorang  karena informasi yang baru  akan di saring sesuai atau 

tidaknya dengan budaya apapun agama yang di anut. 

3)  Pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan maka akan mudah menerima hal 

baru dan akan mudah menyusaikan dengan hal yang baru tersebut. 

4)  Pengalaman 

Pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan 

individu, pendidikan      yang tinggi, maka pengalaman akan lebih 

luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka pengalamannya 

akan semakin banyak. 

4. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan, menurut (Lestari, 2014), sebagai berikut: 

a. Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan 

1) Cara coba salah (Trial and Error) 

       Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini 

dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 
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memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil 

maka dicoba. Kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut 

dapat dipecahkan. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

       Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-

pemimpin masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, 

pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang 

menerima, mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang 

mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau 

membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris 

maupun penalaran sendiri. 

3) Berdasarkan pengalaman pribadi 

       Pengetahuan pribadipun dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masa lalu. 

b. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan 

       Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular atau 

disebut metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh 

Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold 

Van Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian 

yang dewasa ini kita dengan penelitian ilmiah. 
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5. Sumber Pengetahuan 

       Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk 

memperoleh pengetehuan. Upaya-upaya serta cra-cara tersebut yang 

dipergunakan dalam memeperoleh pengetahuan, menurut (Lestari, 2014), 

sebagai berikut : 

a. Orang yang memiliki otoritas 

       Salah satu upaya seseorang mendapatkan pengetahuan yaitu 

dengan bertanya pada orang yang memiliki otoritas atau yang 

dianggapnya lebih tahu. Pada zaman modern ini, orang yang 

ditempatkan memiliki otoritas, misalnya dengan pengakuan melalui 

gelar, termasuk juga dalam hal ini misalnya, hasil publikasi resmi 

mengenai kesaksian otoritas tersebut, seperti buku-buku atau publikasi 

resmi pengetahuan lainnya. 

b. Indra 

       Indra adalah peralatan pada diri manusia sebagai salah satu 

sumber internal pengetahuan. Dalam filsafat science modern 

menyatakan bahwa pengetahuan pada dasarnya adalah dan hanyalah 

pengalaman-pengalaman konkrit kita yang terbentuk karena persepsi 

indra, seperti persepsi penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman 

dan pencicipan dengan lidah. 

c. Akal 

       Dalam kenyataannya ada pengetahuan tertentu yang bisa 

dibangun oleh manusia tanpa harus atau tidak bisa mempersepsinya 
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dengan indra terlebih dahulu. Pengetahuan dapat diketahui dengan 

pasti dan dengan sendirinya karena potensi akal. 

d. Intuisi 

       Salah satu sumber pengetahuan yang mungkin adalah intuisi atau 

pemahaman yang langsung tentang pengetahuan yang tidak 

merupakan hasil pemikiran yang sadar atau persepsi rasa yang 

langsung. Intuisi dapat berarti kesadaran tentang data-data yang 

langsung dirasakan. 

6. Pengukuran Pengetahuan 

       Dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi meteri yang akan diukur dari subjek penelitian kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan 

dengan tingkat domain diatas. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 

dengan wawancara atau angket yang berisi pertanyaan sesuai materi yang 

ingin diukur dari subjek penelitian atau responden yang disesuaikan 

dengan tingkat pengetahuan yang diukur (Lestari, 2014). 

B. Rokok 

1. Pengertian  Rokok 

Rokok adalah  silinder dari kertas berukuran panjang sekitar 70-

120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm  

yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Rokok dibakar pada 

salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 

lewat mulut pada ujungnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan 



15 
 

 
 

berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan 

mudah kedalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-

bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang 

memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan 

karena merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung 

walaupun pada kenyataan itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi 

(Wiarto,2013). 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat 

mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. 

Berdasarkan PP No.9 tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil 

olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya 

yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan 

sepsis lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan 

atau tanpa bahan tambahan (Aula,2010). 

2. Zat-zat yang terkandung dalam rokok 

 Didalam rokok banyak sekali zat-zat yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Zat-zat tersebut dapat merusak fungsi organ-organ tubuh 

kita. Rokok yang sedang terbakar menghasilkan lebih dari 4.000 zat kimia, 

banyak diantaranya yang bersifat toksik dan sekitar 40 zat kimia 

menyebabkan kanker. Senyawa-senyawa ini tetap berada di udara sebagai 

asap tembakau yang dihirup oleh orang lain di kawasan tersebut. Zat-zat 

yang berbahaya tersebut diantaranya adalah: 
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a. Nikotin 

 Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi system 

saraf dan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan dalam 

jangka waktu yang lama. Zat ini sangat berbahaya bagi organ tubuh, 

terutama pernapasan, yang berlanjut pada gangguan system peredaran 

darah karena memicu pembekuan, mengeraskan pembuluh dara arteri, 

sserta penyempitan pembuluh darah. Nikotin juga merangsang zat 

kimia diotak sehingga menyebabkan kecanduan dan merangsang 

kelenjar adrenalin menghasilkan hormon yang mengganggu kerja 

jantung. Akibat paling buruk yang mmerugikan adalah kerusakan 

jaringan otak yang ditimbulkan nikotin. (Afifa,2011). 

b. Tar 

 Tar dalam rokok tidak kalah jeleknya dalam menimbulkan 

kerusakan. Tar dapat mematikan sel-sel pada alveolus dan saluran 

pernapasan, serta meningkatkan produksi lendir pada paru-paru. Zat ini 

juga merupakan  bahan karsinogenik (bahan perangsang tumbuhnyya 

kanker) dan dapat mengakibatkan berhentinya gerak rambut getar 

disaluran pernapasan sehingga zat berbahaya lainnya dapat masuk 

kesaluran pernapasan.(Afifa,2011). 

c. Karbon Monoksida 

 Karbon Monoksida  menghambat hemoglobin dalam mengikat 

oksigen, akibatny suplei kejaringan tubuh, organ dan otak akan 

terganggu. Lebih buruk lagi, zat karbon monoksida ini akan 
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menempati sebagian porsi oksigen dan menggantikannya dalam darah 

yang merupakan racun bagi tubuh maupun otak. Dan pada tingkat 

tertentu, kandungan karbon monoksida dalam darah dapat 

menyebabkan kematian.(Afifa,2011) 

d. Arsenic 

 Sejarah unsur kimia yang digunakan untuk membunuh serangga 

terdiri dari unsur-unsur berikut: 

1) Nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat menggunakan 

saluran pernapasan, bahkan merangsang terjadinya kerusakan dan 

perubahan kulit tubuh. 

2) Amonium karbonat, yakni zat yang bias membentuk plak kuning 

pada permukaan lidah. (Aula2010). 

e. Amonia 

 Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen 

dan hydrogen. Zat ini baunya sangat tajam. Amonia sangat mudah 

memasuki sel-sel tubuh. Saking kerasnya racun yang terdapat dalam 

zat ini, sehingga jika disuntikan sedikit saja kedalam tubuh bias 

menyebabkan seseorang pinsan.(Aula,2010). 

f. Formic Acid 

 Formic acid tidak berwarna, bias bergerak bebas, dan dapat 

mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. 

Zat tersebut dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit 
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semut. Bertambahnya zat itu dalam peredaran darah akan 

mengakibatkan pernapasan menjadi cepat.(Aulia,2010). 

g. Acrolein 

 Acrolein ialah sejenis zat tidak berwarna, sebagaimana aldehid. Zat 

ini diperoleh dengan cara mengambil cairan dari glserol menggunakan 

metode pengeringan. Zat tersebut sedikit banyak mengandung kadar 

alcohol. Cairan ini sangat mengganggu kesehatan.(Aula,2010). 

h. Hydrogen Cyanide 

 Hydrogen Cyanide adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan 

tidak ada rasa. Zat ini paling ringan dan mudah terbakar. Cyanide 

mengandung racun berbahaya dan jika dimasukan langsung kedalam 

tubuh akan berakibat kematian.(Giri Wiarto,2013). 

i. Nitrous Oksida ialah sejenis gas tidak berwarna. Jika gas ini terisap 

maka dapat menimbulkan rasa sakit.(Aula,2010).  

3. Bahaya rokok  

 Banyak peneliti membuktikan bahwa kebiasaan merokok  

meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit seperti : 

a.  Stroke   

Penyumbatan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak atau 

stroke banyak dikaitkan dengan merokok. Risiko stroke dan risiko 

kematian lebih tinggi pada perokok  dibandingkan bukan perokok 

(Elliabet,2010). 
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b. Impotensi 

Nikotin yang beredar melalui darah akan dibawa keseluruh tubuh, 

termasuk keorgan-organ reproduksi. Zat ini dapat mengganggu proses  

spermatogenesis  sehingga kualitas sperma  menjadi buruk. Selain juga 

merusak sperma, rokok juga menjadi factor risiko gangguan fungsi 

seksual, khususnya gangguan difungsi ereksi (Ellizabet, 2010). 

c. Kanker 

Merokok dapat menyebatkan kanker, kematian akibat kanker yang 

disbabkan  oleh merokokpun semakin meningkat. Kematian karena 

kanker (terutama kanker paru-paru) meningkat 20 kali lebih besar 

dibandingkan orang yang tidak merokok. Berbagai jenis kanker yang 

risikonya meningkat akibat merokok antara lain, kanker trakea, 

bronkus, paru-paru, kanker mulut dan orofaring, kanker lambung, 

kanker kandung kemih, dan kanker ginjal (Ellizabet,2010). 

d. Jantung 

Nikotin yang terkandung dalam rokok menyebatkan efinefrin dan 

norepinefri  dalam darah meningkat, yang menyebabkan jantung 

berdebar lebih cepat  dan pembuluh darah berkontraksi atau  

menyempit. Debar jantung  yang lebih cepat akan meningkatkan 

kebutuhan akan oksigen pada otot jantung. Dalam hal ini  nikotin yang 

berperan membuat irama jantung tidak teratur, menimbulkan 

kerusakan lapisandalam pebulu darah, sehinggah serangan jantung 

mengikutinya (bangun,2008). 
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e. Kanker paru 

Kanker adalah semacam penyakit sel.tubuh terdiri atas jutaan sel 

yang terbagi dalam kelompok-kelompok yang menjalankan berbagi 

fungsi. Seperangkat sel membentuk jaringan otak, yang lain 

membentuk jarngan saraf, paru-paru atau liver. Ketika kanker 

menyerang sekelompok sel, maka sel-sel yang tadinya normal akan 

tumbuh tanpa dapat dikontrol oleh tuhuh. Akibatnya, sel-sel ini akan 

berkembang akan menjad tumer. Dari tomur, sel-sel kanker yang 

mematikan menyebar dengan cepat kebagian tubuh yang lain. 

Perkembangan sel kanker dapat terjadi dibagian tubuh mana pun yang 

telah mengalami iritasi dalam waktu lama. Pada kasusu dapat berakibat 

fatal dan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas 

dan jaringan paru-paru. Pada saluran napas kecil, terjadi radang ringan 

hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. 

Pada jaringan paru-paru, terjadi peningkatan jumlah sel radang dan 

kerusakan alveoli (Caldwell 2009). 

f. Kelainan sperma 

Berbagai racun rokok dapat merusak DNA yang mengubah bentuk 

sperma, yang akhirnya menyebabkan keguguran atau kelahiran cacat 

(Ellizabet,2010). 

g. Pengaruh rokok pada telinga, hidung, tenggorokan 

Asap rokok menimbulkan iritasi pada saluran menghubungkan 

telinga tengah dan tenggorokan. Iritasi menyebabkan selaput lendir 
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yang melindungi saluran ini  mengeluarkan lendir diluar batas yang 

wajar, ini memicu munculnya radang dan ini pada akhirnya akan 

menimbukan ketulian (Caldwell, 2009). Merokok akan mengakibatkan 

rangsangan pada tenggorokan, karena zat-zat menyerang selaput-

selaput halus pada saluran pernapasan. Zat ini akan dipindahkan 

kedalam cabang-cabang tenggoroka ndan paru-paru dengan perantara 

asap, sesudah itu disimpan pada selaput lendir pembuluh-pembuluh 

ini, sehingga menyebabkan banyaknya rangsangan setempat. Ini 

mengakibatkan hambatan pada saluran paru-paru menyebabkan orang 

lebih sukar bernapas. Karena itu seseorang perokok akan lebih sering 

terserang penyakit saluran pernafasan .(Bangun, 2008). 

h. Pengaruh rokok pada otak  

Rokok dapat mempengaruhi dan melemahkan saraf  pada otak. 

Otak tersusun dari jenis jaringan saraf yang sama dengan saraf yang 

sama dengn saraf mata. Saraf optic merupakan sambungan dari saraf 

otak, dengan demikian jika nikotin dapat melumpuhkan penglihatan, ia 

dapat pula mempengaruhi efesiensi mental (Bangun, 2008). 

4. Kriteria merokok 

a. Perokok aktif 

  Perokok aktif adalah orang yang mengkomsumsi rokok secara 

rutin dengan sekecil apapun, meskipun itu cuma 1 batang dalam sehari 

atau orang yang menghisap rokok walau tdak rutin sekalipun atau 

hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok cuman sekedar 
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menghembuskan asap, walau tidak dihisap masuk kedalam paru-paru 

(Ellizabet, 2010). 

 Perokok aktif adalah orang yang melakukan langsung aktiivitass 

merokok dalam arti mengisap batang rokok yang telah dibakar 

(Aditama, 2006). 

b. perokok pasif 

 Perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok, namun terpaksa harus menghisap asap rokok yang 

dihembuskan oleh orang lain yang kebetulan ada didekatnya. 

Meskipun perokok pasif  tidak merokok, tetapi perokok pasif memiliki 

resiko yang sama dengan perokok aktif dalam hal terkena penyakit 

yang  disebabkan oleh rokok (Ellizabet, 2010). 

       Perokok pasif menyerap asap melalui selaput lendir yang melapisi 

mulut, tenggorokan, dan hidung. Ludah yang terdapat didalam mulut 

membantu melarutkan nikotin dengan cepat. Nikotin yang berada 

didalam ludah berjalan melewati batang tenggorokan dan akhirnya 

tertimbun dilambung. Kemampuan  serap selaput lendir yang berada 

dimulut, tenggorokan dan hidung, hamper sama kapasitasnya dengan 

selaput lendir yang melapisi paru-paru (Caldwell, 2009). 

5. Pencegahan kebiasaan merokok 

 Menurut Wiarto (2013) ada beberapa upaya untuk mencegah 

kebiasaan merokok adalah: 
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a. Motivasi  

 Dalam upaya untuk menghentikan atau mencegah seseorang untuk 

merokok, maka diperlukan motivasi yang sangat kuat terutama dalam 

diri orang tersebut. Dengan tumbuhnya motivasi yang muncul dari 

dalam diri untuk tidak merokok, maka orang tersebut akan mampu 

menahan diri dari godaan orang lain  untuk merokok. 

b. Kampanye anti rokok 

 Selain motivasi perlu juga diadakan kampanye anti rokok. 

Kampanye anti rokok ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang 

merokok, akan tetapi bagi semua orang terutama anak-anak dibawah 

umur. Isi dari pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye anti 

rokok adalah (Tarwoto,dkk:2010): 

1) Meskipun orang tuamu merokok, kamu tidak harus meniru, karena 

kamu memiliki akal yang mampu kamu gunakan untuk membuat 

keputusan sendiri. 

2) Iklan-iklan merokok sebernya menjerumuskan orang. Sebaiknya 

kamu mulai belajar untuk tidak terpengaruh oleh iklan tersebut. 

3) Kamu tidak harus ikut merokok hanya karena teman-temanmu 

merokok 

4) Kamu bisa menolak ajakan mereka untuk tidak ikut merokok. 

6. Faktor-fakto yang mempengaruhi kebiasaan merokok 

 Rokok telah menjadi penyebab utama kematian terbesar didunia. 

Rokok yang dihisap setiap harinya mencapai milyar batang. Indonesia 
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menempati peringkat V dalam mengkomsumsi rokok didunia. Hal ini 

sesuai dengan apa yang kita lihat setiap hari dilingkungan sekitar kita. 

Banyak masyarakat menghisap rokok setiap harinya, baik dari masyarakat 

menengah kebawah sampai menengah keatas. Bahkan jarang kita temukan 

anak-anak dibawah umur yang sudah mulai merokok.(Wiarto,2013). 

 Menurut Wiarto (2013) ada beberapa factor yang mempengaruhi 

kebiasaan merokok sebagai berikut:  

a. Orang Tua 

 Karena kesibukan dalam hal sosial dan ekonomi yang tinggi, 

sehingga banyak anak-anak dibawah umur sangat mudah mendapatkan 

rokok. Hal ini disebabkan pada orang tua membiarkan anak-anaknya 

bergaul dengan bebas, serta tidak memperhatikan apa kebiasaan yang 

dilakukan oleh anaknya setiap hari.Selain itu mungkin juga 

dipengaruhi oleh orang tua yang memiliki kebiasaan merokok. 

b. Lingkungan sekitar 

 Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk merokok. 

Seseorang yang berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang 

yang merokok, lambat laun orang itu juga akan merokok. Hal ini 

disebabkan karena orang tersebut dipengaruhi oleh teman-teman atau 

orang lain. Lingkungan sekitar dapat juga berupa iklan, banyak 

sekarang ini iklan-iklan rokok yang ditayangkan dimedia cetak 

maupun elektronik yang menggambarkan perokok itu adalah lelaki 
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sejati. Karena seseorang ingin seperti iklan tersebut, maka ia mencoba 

untuk merokok. 

c. Kepribadian  

 Orang mencoba merokok karena ada beberapa hal diantara, merasa 

malu kepada teman-teman atau orang lain, membebaskan rasa bosan, 

menahan diri dari tekanan jiwa dan biarkan dikatakan lelaki sejati. 

Kebiasaan merokok ini tidak lepas dari perilaku si peroko.   

C. Remaja 

1. Pengertian  

       Remaja adalah anak usia 10-24 yang merupakan usia antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa  dan sebagai titik awal proses reproduksi, 

sehingga perlu dipersiapkan sejak dini (Romauli, 2011). Secara  

pisikologis masa remaja adalah usia dimana  individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat 

orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama 

(Romauli, 2011). 

2. Klasifikasi Remaja 

Depkes RI (2007), mengatakan bahwa masa remaja dibedakan menjadi 3 

yaitu: 

a. Masa remaja awal 

       Masa remaja awal yaitu umur 10-13 tahun. Psikososial merupakan 

manifestasi perubahan  factor-faktor emosi, social dan intelektual. 

Maka akibat perubahan tersebut yaitu: 
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1) Cemas terhadap penampilan badannya yang berdampak pada 

meningkatnya kesadaran diri 

2) Perubahan hormonal berdampak sebagai individu  yang mudah 

berubah-ubah  emosinya seperti mudah marah, mudah tersinggung 

atau menjadi agresif. 

3) Menyatakan kebebasan berdampak bereksperimen dalam 

berpakaian, berdandan trendi dan lain-lain 

4) Perilaku memberontak membuat remaja sering konflik dengan 

lingkungannya 

5) Kawan lebih penting  sehingga remaja berusaha menyesuaikan 

dengan mode teman sebayanya. 

6) Perasaan memiliki terhadap berdampak punya geng/kelompok 

sahabat, remaja tidak mau berbeda dengan teman sebayanya. 

7) Sangat menuntut keadilan dari sisi pandangnya sendiri dengan 

membandingkan segala sesuatunya  sebagai buruk hitam atau 

baik/putih berdampak sulit bertoleransi dan sulit berkompromi. 

b. Masa remaja tengah 

Masa remaja tengah adalah umur 14-16 tahun yang ciri-cirinya: 

1) Lebih mampu untuk berkompromi, berdampak tenang, sabar dan 

lebih toleran untuk menerima  pendapat orang lain. 

2) elajar berfikir independen dan memutuskan sendiri  berdampak 

menolak mencampur tangan orang lain termasuk orang tua. 
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3) Bereksperimen untuk mendapatkan  citra diri yang dirasa nyaman  

berdampak baju, gaya rambut, sikap dan perubah-ubah. 

4) Merasa perlu mengumpulkan pengalaman baru walaupun  beresiko 

berdampak  mulai bereksperimen dengan merokok,  alcohol,  dan 

seks bebas. 

5) Tidak lagi berfokus pada diri sendiri berdampak lebih 

bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. 

6) Mulai membutuhkan lebih banyak teman  dan solidaritas 

berdampak  ingin banyak menghabiskan  waktu untuk berkumpul  

dengan teman-teman. 

7) Membangun nilai, norma dan moralitas berdampak 

mempertanyakan  kebenaran ide, norma yang dianut keluarga. 

8) Mulai  membina hubungan dengan lawan jenis berdampak  

berpacaran  tetapi tidak menjurus serius. 

9) Mampu berfikir secara abstrak  mulai berhipotesa berdampak 

mulai peduli yang sebelumnya  tidak terkesan dan ingin 

mendiskusikan atau berdebat. 

c. Masa remaja akhir 

Masa remaja akhir yaitu umur 17-19 tahun yang ciri-cirinya: 

1) Ideal berdampak  cenderung menggeluti masalah social politik 

temasuk agama. 
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2) Terlibat dalam kehidupan, pekerjaan dan hubungan diluar keluarga 

berdampak mulai belajar mengatasi stress yang dihadapi dan sulit 

diajak berkumpul dengan keluarga. 

3) Belajar mecapai kemandirian secara finansial  maupun emosional 

berdampak kecemasan dan ketidakpastian  masa depan yang dapat 

merusak keyakinan diri. 

4) Lebih mampu membuat hubungan stabil dengan lawan jenis 

berdampak mempunyai pasangan yang lebih serius dan banyak 

menyita waktu. 

5) Merasa sebagai orang dewasa berdampak cenderung 

mengemukakan pengalaman yang berbeda  dengan orang tuanya. 

6) Hampir siap menjadi orang dewasa  yang mandiri berdampak 

mulai nampak ingin meninggalkan  rumah atau hidup sendiri. 

3. Perubahan pada Fisik dan Psikologi pada Remaja 

a. Pada pria 

Tinggi badan, berat badan, suara membesar, testis 

membesar, mimpi basah, ereksi/ejakulasi, kulit berminyak, tumbuh 

bulu pada alat kelamin dan ketiak, tumbuh jerawat (Romauli, 

2011). Perubahan psikologi, tertarik pada lawan jenis, kecemasan, 

menonjol diri, sulit bersepakat, kurang  pertimbangan  ingin 

mencoba-coba, mudah terpengaruh, susah dikendalikan. 
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b. Pada wanita 

Tinggi badan, berat badan, payudara  membesar, panggul 

membesar, menstruasi, kulit berminyak,  tumbuh bulu pada alat 

kelamin  dan ketiak (Romauli, 2011). 

Perubahan psikologi, tertarik pada lawan jenis, cemas, mudah 

sedih, lebih perasa, menarik diri, pemalu, pemarah. 

4. Keadaan emosi 

Emosi remaja belum stabil dan belum mencapai kematangan 

pribadi secara dewasa. Perasaan yang stabil ini sering membuat 

mereka gelisah,  karena disatu sisi remaja ingin mencari pengalaman 

atau  melakukan kegiatan semua yang ada, tetapi disisi lain remaja 

terbentur akan ketidak mampuan melakukannya (Soekanto, 2013). 

5. Perubahan social 

Pergaulan remaja tidak lagi sebatas keluarga dan teman sekolah 

saja melainkan mulain meluas sehingga sering meninggalkan rumah. 

Tingkatan remajapun bermacam-macam dipengaruhi oleh watak 

dasarnya (Soekanto, 2013). 

D. Hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok dengan kejadian 

merokok 

 Menurut hasil penelitian Zenabu (2014) tentang hubungan antara 

pengetahuan tentang bahaya rokok dengan kejadian merokok pada siswa SMA 

Negeri 8 Surakarta, pada 120 responden menunjukan hasil bahwa responden 

yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 108 responden (90%), 
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tingkat pengetahuan baik sebanyak 12 responden (10%) dan dalam penelitian 

ini juga mendapatkan hasil bahwa siswa yang merokok yaitu sebanyak 73 

responden.   

 Hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok terhadap suatu 

tindakan yang dilakukan. Dengan pengetahuan akan menimbulkan kesadaran 

seseorang melakukan kebiasaan merokok terhadap suatu tindakan yang 

dilakukan. Dengan pengetahuan akan menimbulkan kesadaran seseorang 

melakukan kebiasaan merokok yang sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki. Banyak hal yang akan mereka lakukan agar eksistensi mereka dapat 

terjerumus pada hal negative. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa 

keperkasaan diri dapat disimbolkan dengan cara merokok (Yudhim, 2008).  

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizanna (2010) di Banda 

Aceh didapatkan bahwa tantangan terbesar untuk berhenti merokok adalah 

ketidakberdayaan remaja mengatasi candu rokok, pengaruh teman sebaya, dan 

lingkungan sekitar. Remaja yang diteliti mengungkapkan keinginan untuk 

berhenti merokok. Alasan utama remaja untuk berhenti merokok adalah 

masalah keuangan, kesehatan, pengaruh orang terdekat dan factor agama. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada remaja yang memiliki tingkat 

pengetahuan tentang bahaya merokok pada kategori baik, sebagian besar 

remaja tersebut tidak pernah melakukan tindakan merokok. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shaluhiyah et al 

(2006), dimana diperoleh fakta bahwa salah satu factor yang mempengaruhi 

tindakan remaja merokok adalah tingkat pengetahuan. 
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 Dari hasil analisis didapatkan adanya hubungan antara pengetahuan 

bahaya rokok dengan kejadian merokok pada remaja, namun kekuatan 

hubungan antara pengetahuan bahaya rokok dengan tindakan merokok sangat 

lemah. Menurut Lawrence Green seperti dikutip Notoatmodjo (2003). Yang 

menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi perilaku manusia dari 

tingkat kesehatan salah satunya adalah pengetahuan yang merupakan  

predisposing factor. Pernyataan tersebut didukung oleh WHO yang dikutip 

Notoatmodjo (2003) bahwa pengetahuan yang diperoleh dari  pengalaman 

sendiri atau pengalaman orang lain dapat menentukan seseorang untuk 

berperilaku tertentu dalam suatu tindakan. Hasil penelitian iinijuga sesuai 

dengan pendapat yang ditemukan oleh Notoatmodjo (2003)  bahwa perilaku 

seseorang dalam bertindak ditentukan oleh, pengetahuan sikap dan 

kepercayaan dari orang tersebut . perilaku juga memiliki fungsi instrumental 

yang artinya seseorang dapat bertindak positif demi kebutuhan-kebutuhannya, 

sebaliknya tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka ia akan bertindak 

negatif (Aswar, 2003). 

 Peneliti yang dilakukan oleh Kumalasari (2013) factor yang 

mempengaruhi intensi merokok pada remaja adalah tindakan untuk 

mengurangi, alas an kesehatan, alas an ekonomi, dukungan keluarga, larangan 

merokok, efikasi diri. Persepsi factor penghambat seseorang berhenti merokok 

diantaranya adalah factor fisiologis (pusing, gelisah, peningkatan berat badan), 

teman yang merokok, oraang tua yang juga perokok, adanya iklan produk 

rokok yang menyebabkan seseorang ingin merokok (Kumboyono, 2011). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan 

dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel (baik 

variabel yang diteliti maupun yang diteliti). Kerangka konsep akan membantu 

penelitian menghubungkan hasil penemuan dengan teori (Nursalim, 2017). 

Variabel independen                                                Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan  :  

: Variabel yang diteliti     

: Variabel yang tidak diteliti  

: Variabel independen 

: Variabel dependen 

Tingkat pengetahuan 

 

Kejadian merokok 

pada siswa SMA 
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B. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian.  Menurut (La B iondo-Wood & Haber) dalam 

(Nursalam, 2017)  hipotesis adalah suatu pertanyaan asumsi tentang hubungan 

antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bias menjawab suatu 

pertanyaan dalam penelitian. Adapun (hipotesis) dari penelitian ini yaitu: 

terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan  tentang bahaya rokok dengan 

kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian  

  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey 

analitik. Dengan menggunakan pendekatan cross sectional study yaitu untuk 

mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

dengan melakukan pengukuran sesaat (Nursalam, 2017). Pada penelitian 

dilakukan dengan menganalisis Hubungan tingkat pengetahuan tentang 

bahayaa rokok dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. 

B. Populasi, Sampel dan Sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di teliti dan kemudian di tarik kesimpulannya 

(Sujarweni, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 

1, 2 dan 3 SMAN 8 Makassar pada tahun 2019 yaitu: jumlah siswa kelas 

X 1, 2 dan 3 SMAN 8 Makassar sebanyak 105 dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 60 siswa. 

2. Sampel  

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 
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2017). Pada penelitian ini pengambilan sampel dengan menggunakan 

rumus slovin (Nursalam, 2017) yaitu :  

N 

n =   

1 + N (d)² 

Keterangan:  

n  = Besar sampel  

N = Besar populasi  D = Tingkat signifikansi (p) jadi jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah :  

N 

n =   

1 + N (d)² 

60 

n =   

1 + 60 (0.05)² 

60 

n =   

1 + 60 (0.0025) 

60 

n =   

   1 + 0,22 

60 

n =   

        1.22 

 n = 48 

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil dari 

populasi adalah 48 orang. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah 
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sampel tersebut akan berkurang sehubungan dengan kriteria sampel yang 

diajukan oleh peneliti.  

Adapun kriteria sampel yang dimaksud adalah :  

a. Kriteria inklusi  

1) Responden yang bersedia diteliti siswa kelas X  SMAN 8 Makassar  

2) Responden siswa kelas X SMAN 8 Makassar  yang bersedia 

mengisi kuesioner 

b. Kriteria ekslusi 

1) Responden siswa kelas X SMAN 8 Makassar yang tidak 

menyelesaikan kuesioner     

2) Responden yang mengalami gangguan kesehatan  

3. Sampling   

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang 

ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang 

benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Sastro 

Asmoro & Ismail) dalam buku (Nursalam, 2017). Teknik sampel 

dalam penelitian ini adalah  nonprobability sampling yakni purposive 

sampling yaitu peneliti memilih responden berdasarkan pada 

pertimbangan subyektifnya, bahwa responden tersebut dapat 

memberikan informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. (Sastroasmoro dan Ismael, 2008) dalam buku Siswanto, 

dkk, 2015).  
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C. Variabel Penelitian  

1. Variable independen  

 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan. 

2. Variabel dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah kejadian merokok pada siswa SMA 

D. Definisi Operasional  

     Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi 

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur 

suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat 

membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel  yang sama. 

Dengan informasi tersebut akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran 

atas variabel itu dilakukan. Dengan demikian dapat menentukan apakah 

prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur 

pengukuran yang baru. (Siswanto, Susila dan Suyanto, 2015). 
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Klasifikasi variabel dan definisi operasional dibuat Dalam bentuk 

tabel dengan rincian sebagai berikut :  

Variabel 

penelitian 

Definisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala 

ukur 

Skor 

Variabel 

Independen 

(pengetahuan) 

Pengetahuan 

merupakan 

segala sesuatu 

yang diketahui 

siswa tentang 

bahaya rokok 

dengan 

kejadian 

merokok.  

Segala sesuatu 

yang diketahui 

apa saja dampak 

dari bahaya 

rokok, karena 

bahaya rokok 

meningkatkan 

resiko timbulnya 

berbagai macam 

penyakit kronis. 

Seperti: stroke, 

inpotensi, kanker, 

jantung, kanker 

paru, kelainan 

sperma, pengaruh 

rokok pada 

telinga, hidung, 

tenggorokan, dan 

pengaruh pada 

otak. 

 

Alat yang 

digunakan 

adalah 

kuesioner 

Ordinal  Tingkat 

pengetahua

n dikatakan 

baik jika 

skor >23 

Tingkat 

pengetahua

n dikatakan 

kurang baik 

jika skor ≤ 

23 
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Variabel 

dependen 

(Kejadian 

merokok 

pada siswa 

SMA) 

Kejadian 

merokok yaitu 

suatu kejadian 

dimana siswa 

sudah pernah 

merokok 

maupun 

sementara 

merokok. 

Merokok 

merupakan salah 

satu penyebab 

terjadinya 90% 

kanker paru pada 

laki-laki  22%  

dari penyakit 

jantung dan 

pembuluh darah, 

bahkan kematian. 

Alat yang 

digunakan 

adalah 

kuesioner 

Ordinal 
1. Merokok   

2.Tidak 

Merokok  

 

E. Tempat Penelitian  

            Penelitian dilaksanakan di SMAN 8 Makassar. 

F. Waktu Penelitian  

Penelitian ini  dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020. 

G. Instrumen Pengumpulan Data  

 Untuk memperoleh informasi dari responden, peneliti menggunakan 

instrument penelitian yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan alat ukur dengan 

beberapa pertanyaan, dan alat ukur ini digunakan bila responden jumlahnya 

besar dan tidak buta huruf   (Hidayat, A. A.,2012). Kuesioner dalam 

penelitian ini menggunakan jenis kuesioner checklist atau daftar cek yang 

merupakan daftar yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang akan diamati 

dan responden memberikan jawaban dengan tanda (√) sesuai hasil yang 

diinginkan.  
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1. Kuesioner A 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat 

pengetahuan bahaya rokok. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan. 

Caranya responden memilih salah satu jawaban benar atau salah dengan 

kondisi yang dialami responden, dengan skoring benar =2, salah =1, 

dimana dikatakan baik jika nilainya ≥ 23 dan kurang baik jika nilanya < 

23 yang dibuktikan dengan rumus :  

(Jumlah pertanyaan x skor terendah)+(jumlah pertanyaan x skor tertinggi) 

2 

    

   = (15 x 1 ) + (15 x 2 )  

     2  

            = 15+ 30  =  45= 22,5  

               2             2  

                  = 23 

2. Kuesioner B 

Kuesioner tentang kejadian merokok ini bertujuan untuk mengetahui 

kejadian merokok pada siswa. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada 

responden. Tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Setelah mendapatkan sampel berdasarkan kriteria inklusi, maka 

diminta persetujuan atau ketersediaan sampel tersebut menjadi 

responden.  
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2. Memberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan keikutsertaan 

responden dalam kegiatan penelitian. Meminta responden untuk 

menandatangani lembar persetujuan penelitian (informed consent).  

3. Memberikan koesioner penelitian kepada responden untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.  

H.  Prosedur Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Data Primer  

Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok 

fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.  

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sujarweni, 2014).  

2. Data Sekunder  

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, 

dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu 

diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada 

pengumpul data (Sujarweni, 2014).  

 

 



42 
 

 
 

I. Tehnik Analisa Data  

1. Pengolahan data  

Menurut Hastono (2016) agar analisis penelitian menghasilkan 

informasi yang benar paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan 

data yang harus dilalui, yaitu:  

a. Editing  

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir 

atau kuesioner apakah jawaban yang ada dikuesioner sudah:  

1) Lengkap: semua pertanyaan sudah terisi jawabannya.  

2) Jelas: jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas  

terbaca.  

3) Relevan: jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan.  

4) Konsisten: apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi 

jawabannya konsisten.  

b. Coding   

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf 

menjadi data berbentuk angka/bilangan.  

c. Processing  

Setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah 

melewati pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses 

data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan 

dengan cara meng-entry data dari kuesioner ke paket program 

komputer. Ada bermacam-macam paket program yang dapat 
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digunakan untuk pemrosesan data dengan masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Salah satu paket program yang sudah 

umum digunakan untuk entry data adalah paket program SPSS for 

Window.  

d. Cleaning  

Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. 

Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entry ke 

komputer.   

2. Analisa data   

  Setelah data diolah, kemudian dianalisa dengan menggunakan 

bantuan computer  dengan menggunakan program SPSS. Adapun analisa 

yang digunakan yaitu: 

a. Analisa univariat  

Pada analisa ini dilakukan analisis tabel distribusi frekuensi dari tiap 

variabel yang dianggap terkait dengan tujuan penelitian.  

b. Analisa Bivariat  

Analisa data ditunjukkan untuk menjawab tujuan penelitian dan 

menguji hipotesa penelitian untuk mengetahui adanya hubungan 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

uji statistik  chi square (X
2
) dengan nilai kemaknaan  (α = 0,05). 

Setelah uji hipotesa dilakukan dengan taraf kesalahan (alpha) yang 

digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka penelitian hipotesa yaitu : apa bila 
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p≤α = 0,05, maka Ha (hipotesis penelitian) diterima, yang berarti ada 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan bila p> 

α = 0,05 maka Ha (hipotesis penelitian ) ditolak, yang berarti tidak ada 

hubungan antara variabel terikat.  

J. Etika Penelitian  

Masalah etika penelitian keperawatan  merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. 

Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut (Hidayat, A. 

A., 2012) :  

1. Informed consent  

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujun. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed 

consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, 

mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus 

menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka 

peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada 

dalam informed consent tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan 

dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur 

pelaksanaan, potensial masalah yang terjadi, manfaat, kerahasiaan 

informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain. 
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2. Tanpa nama (Anonimity) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan 

atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. 

3. Kerahasiaan (Confidentialy)  

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti, hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.  
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BAB V 

HASIL PEMBAHASAN  DAN PENELITIAN 

A.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 8  Makassar. Jenis penelitian yang 

digunakan desain survey analitik dengan pendekatancross sectional 

study.Jumlah populasi kelas X sebanyak 62 siswa, pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sebesar 

48 siswa. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Pengumpulan data dilakukan mulai pada tanggal 16 januari 2020. 

Data terkumpul selanjutnya di editing, coding, tabulasi dan dianalisis. Hasil 

penelitian ini berupa hasil analisis univariat dari masing-masing variable yang 

diteliti, analisis bivariat berupa korelasi antara masing-masing variabel 

independen  dan variable dependent. 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 8 Makassar maka 

diperoleh data terkait karakteristik responden yaitu umur, pengetahuan 

dan kejadian merokok sebagai berikut: 

a. Dari 62 siswa yang diteliti semua berjenis kelamin laki-laki 

dikarenakan siswa perempuan tidak pernah merokok. 
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a. Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden 

Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi  Responden Berdasarkan Umur 

Di SMAN 8 Makassar  

Umur N % 

15 tahun 30 62.5 

16 tahun 18 37.5 

Total 48 100.0 
Sumber : Data Primer, Januari 2020 

 Berdasarkan  tabel 5.1 diatas diperoleh data dari responden umur 

15 tahun memiliki distribusi sebanyak 30 respoden (62.5%), umur 16 

tahun memiliki distribusi sebanyak 18 responden (37.5%). 

b. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel yang diteliti.Pada analisa univariat ini data 

kategori dapat dijelaskan dengan angka atau nilai jumlah data persentase 

setiap kelompok. 

a. Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pengetahuan responden. 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan  

Responden Di SMAN 8 Makassar 

Tingkat 

pengetahuan 
n % 

Baik 37 77.1 

Kurang baik 11 22.9 

Total 48 100.0 
Sumber : Data Primer, Januari 2020 

Berdasarkan  tabel 5.2 diatas diperoleh data dari responden  

tingkat pengetahuan  baik sebanyak 37 responden  (77.1%),  dan 

tingkat pengetahuan kurang baik sebanyak 11 responden (22.9%). 
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b. Distribusi frekuensi berdasarkan kejadian merokok responden. 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian Merokok pada siswa 

SMAN 8 Makassar  

Kejadian Merokok n % 

Tidak merokok 19 39.6 

Merokok 29 60.4 

Total 48 100.0 

Sumber : Data Primer, Januari 2020 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi kejadian merokok pada 

siswa SMAN 8 Makassar didapatkan data dari 48 responden.  

Didapatkan responden yang tidak merokok sebanyak 19 responden 

(39.6%) sedangkan responden yang merokok sebanyak 29 responden 

(60.4%). 

c. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independent (Tingkat pengetahuan) dan variabel dependent (Kejadian 

merokok) dengan uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square dengan 

tingkat kemaknaan α = 0,05. 

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Bahaya Rokok Dengan 

Kejadian Merokok Pada Siswa SMAN 8 Makassar 
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Tabel 5.4 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Bahaya Rokok 

Dengan Kejadian Merokok Pada Siswa SMAN 8 Makassar 

 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Kejadian Merokok Jumlah 
 

 p 

Value 

Tidak 

Merokok 

(n) 

% 

Merokok 

 

 (n) 

% 

Total  

 

(n) 

% 

 

Baik 18 37.5 19 39.6 37 77.1. 

0,032 Kurang 

Baik 
1 2,1 10 20.8 11 22.9 

    Jumlah 19 39.6 29 60.4 48 100  
   Sumber : Data Primer Januari 2020 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 48 responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 37 responden (77.1%), 

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan 

kejadian merokok yang tidak merokok sebanyak 18 responden 

(37.5%) sedangkan tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian 

merokok yang merokok sebanyak 19 responden  (39.6%) Sedangkan 

tingkat pengetahuan yang kurang baik sebanyak 11 responden 

(22.9%) sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang kurang 

baik dengan kejadian merokok yang  tidak merokok 1 responden 

(2.1%) sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan 

kejadian merokok yang merokok 10 responden (20.8%) 

 Berdasarkan hasil analisis uji statistik dengan menggunakan uji  

fishers Exact Test dengan nilai ρ value  = 0.032 jika dibandingkan 

dengan α = 0,05 maka ρ value < α 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 
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tentang bahaya rokok dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 

Makassar  

b. Pembahasan 

1. Analisa Univariat 

a. Pengetahuan 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 48 responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 37 responden (77.1%), 

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian 

merokok yang tidak merokok sebanyak 18 responden (37.5%) sedangkan 

tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian merokok yang merokok 

sebanyak 19 responden  (39.6%) Sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik sebanyak 11 responden (22.9%) sebagian besar memiliki 

tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan kejadian merokok yang  

tidak merokok 1 responden (2.1%) sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik dengan kejadian merokok yang merokok 10 responden 

(20.8%) 

 Hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok terhadap 

suatu tindakan yang dilakukan. Dengan pengetahuan akan menimbulkan 

kesadaran seseorang melakukan kebiasaan merokok terhadap suatu 

tindakan yang dilakukan. Dengan pengetahuan akan menimbulkan 

kesadaran seseorang melakukan kebiasaan merokok yang sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki. Banyak hal yang akan mereka lakukan agar 

eksistensi mereka dapat terjerumus pada hal negative. Banyak dari 
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mereka yang beranggapan bahwa keperkasaan diri dapat disimbolkan 

dengan cara merokok (Yudhim, 2008). 

 Menurut asumsi peneliti, upaya peningkatan pemahaman siswa 

perokok tentang rokok, bahaya rokok, sangat diperlukan agar mereka 

memiliki kesadaran dan peduli terhadap pelaksanaan KTR  

b. Kejadian Merokok 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 48 responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 37 responden (77.1%), 

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian 

merokok yang tidak merokok sebanyak 18 responden (37.5%) sedangkan 

tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian merokok yang merokok 

sebanyak 19 responden  (39.6%) Sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik sebanyak 11 responden (22.9%) sebagian besar memiliki 

tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan kejadian merokok yang  

tidak merokok 1 responden (2.1%) sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik dengan kejadian merokok yang merokok 10 responden 

(20.8%) 

Menurut Wiarto (2013) ada beberapa factor yang mempengaruhi 

kebiasaan merokok sebagai berikut:  

a. Orang Tua 

Karena kesibukan dalam hal sosial dan ekonomi yang tinggi, 

sehingga banyak anak-anak dibawah umur sangat mudah 

mendapatkan rokok. Hal ini disebabkan pada orang tua membiarkan 
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anak-anaknya bergaul dengan bebas, serta tidak memperhatikan apa 

kebiasaan yang dilakukan oleh anaknya setiap hari.Selain itu 

mungkin juga dipengaruhi oleh orang tua yang memiliki kebiasaan 

merokok. 

b. Lingkungan sekitar 

 Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk merokok. 

Seseorang yang berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang 

yang merokok, lambat laun orang itu juga akan merokok. Hal ini 

disebabkan karena orang tersebut dipengaruhi oleh teman-teman atau 

orang lain. Lingkungan sekitar dapat juga berupa iklan, banyak 

sekarang ini iklan-iklan rokok yang ditayangkan dimedia cetak 

maupun elektronik yang menggambarkan perokok itu adalah lelaki 

sejati. Karena seseorang ingin seperti iklan tersebut, maka ia 

mencoba untuk merokok. 

c. Kepribadian  

Orang mencoba merokok karena ada beberapa hal diantara, merasa 

malu kepada teman-teman atau orang lain, membebaskan rasa bosan, 

menahan diri dari tekanan jiwa dan biarkan dikatakan lelaki sejati. 

Kebiasaan merokok ini tidak lepas dari perilaku si peroko.  

 Menurut asumsi peneliti, kejadian merokok pada remaja 

disebabkan karena berbagai alasan mulai dari keinginan sendiri, rasa 

ingin tahu, coba-coba dan melihat teman-temannya, serta merokok 

dianggap merokok memudahkan pergaulan, ada beberapa remaja tingkat 
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pengetahuannya baik tentang merokok tetapi kebanyakan remaja tetap 

merokok meskipun sudah tau akibat bahaya dari merokok. 

2. Analisa Bivariat 

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Bahaya Rokok Dengan 

Kejadian Merokok. 

Berdasarkan hasil uji  Chi square, 1 cells (25,0%) yang mempunyai 

Expected Count < 5 sehingga menggunakan uji alternative  fishers Exact 

Test di dapatkan nilai Significancy nilai ρ = 0.032 < α (0.05). sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar. 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 48 responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 37 responden (77.1%), 

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian 

merokok yang tidak merokok sebanyak 18 responden (37.5%) sedangkan 

tingkat pengetahuan yang baik dengan kejadian merokok yang merokok 

sebanyak 19 responden  (39.6%) Sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik sebanyak 11 responden (22.9%) sebagian besar memiliki 

tingkat pengetahuan yang kurang baik dengan kejadian merokok yang  

tidak merokok 1 responden (2.1%) sedangkan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik dengan kejadian merokok yang merokok 10 responden 

(20.8%). 

Menurut Lestari (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah tingkat pengetahuan, informasi, pengalaman, budaya 
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dan sosial ekonomi. Responden dalam penelitian ini mayoritas 

berpengetahuan baik dikarenakan responden berpendidikan SMA 

sehingga kemampuan serta pemahamannya tergolong baik dan mudah 

untuk berfikir dalam mendapatkan informasi. itu dikarenakan 

pengetahuan tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal melainkan 

juga didapatkan dari pendidikan non formal seperti didapatkan dari 

media elektronik. Menurut Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Friandany Natakusuma Shabir (2019), tentang hubungan 

pengetahuan bahaya rokok dan tindakan merokok pada remaja di SMA 

Negeri 1 Galis pamekasan. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat  pengetahuan  dengan tindakan merokok yang ditunjukan dengan 

hasil analisis statistic spearmen rho dengan hasil analisis statistic p= 

0.026 maka p value< α 0.01 yang dimana Ha diterima. Yang dimana ada 

hubungan  tingkat pengetahuan dan kejadian merokok pada siswa SMAN 

8 Makassar. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurfadillah  (2017), tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku 

merokok siswa kelas 3 SMP  Negeri 2 bandar lampung. Di mana dalam 

penelitiannya diperoleh hasil yaitu rata-rata mempunyai pengetahuan  

baik yaitu (60,0%) dan di peroleh nilai   p =0.000< α 0.05.  berarti ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku merokok 

siswa. Meskipun pengetahuan yang cukup terhadap merokok namun 

perilaku merokok masih juga dilakukan. 
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Menurut asumsi peneliti bahwa ada hubungan antara tingkat  

pengetahuan tentang bahaya rokok dengan kejadian merokok. 

Pengetahuan merupakan hal penting dalam membentuk perilaku. 

Kejadian siswa yang masih sering merokok dipengaruhi kurangnya 

kesadaran tentang bahaya rokok. Selain itu, perilaku juga bisa terbentuk 

dari peran teman-teman dilingkungannya.  

b. Keterbatasan Penelitian 

Saat penelitian ini dilaksanakan peneliti mengalami beberapa 

keterbatasan dan hambatan dalam dokumentasi dan beberapa responden 

tidak mengerti media (kuesioner) yang dibagikan sehingga  beberapa 

responden harus ditemani pada saat pengisian kuesioner, terkadang 

responden memberikan jawaban yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga data yang dihasilkan kemungkinan 

belum dapat mengukur keadaan yang sebenarnya. Namun peneliti 

menjelaskan secara berulang hingga lebih jelas dalam pengisian 

kuesioner dengan jelas dan menyampaikan hal-hal yang belum 

dimengerti responden. 

c. Implikasi Keperawatan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat 

digunakan untuk peningkatan dalam keperawatan khususnya pelayanan 

kesehatan. Program yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan dan mengoptimalkan 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) oleh pelayanan kesehatan atau petugas 
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kesehatan terdekat tentang bahaya merokok, terutama pendidikan 

kesehatan dan penyuluhan mengenai pentingnya menghidari rokok 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan  tingkat 

pengetahuan tentang bahaya rokok dengan kejadian merokok pada siswa 

SMAN 8 Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok pada siswa SMAN 8 Makassar 

dominan memiliki pengetahuan yang  baik sebanyak 37 responden  

(77.1%),  dan tingkat pengetahuan kurang baik sebanyak 11 responden 

(22.9%). 

2.  kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar didapatkan data dari 48 

responden.  Didapatkan responden yang tidak merokok sebanyak 19 

responden (39.6%) sedangkan responden yang merokok sebanyak 29 

responden (60.4%). 

3. penelitian ini terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya 

rokok dengan kejadian merokok pada siswa SMAN 8 Makassar 

berdasarkan hasil analisis uji statistik dengan menggunakan uji Chi Square 

dengan nilai ρ value  = 0.032 jika dibandingkan dengan α = 0,05 maka ρ 

value < α 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

siswa mengenai bahaya merokok sebagai pencegahan kejadian merokok. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kesadaran sekolah dalam 

melindungi semua siswa dari bahaya rokok. Dan sekolah dapat juga 

bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan pemberian pendidikan 

kesehatan untuk siswa, guru dan staf karyawan sekolah terkait dengan 

bahaya merokok.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti diharapkan menjadi pengalaman yang berharga dan 

sebagai pengembangan mutu ilmu pengetahuan. 
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Kuesioner Tentang Tingkat Pengetahuan Bahaya Rokok 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Kelas  : 

B. Berikan tanda silang (X)  pada jawaban yang menurut anda benar. 

1. Apakah rokok berbahaya bagi kesehatan? 

a. Iya 

b. Tidak  

c. Tidak tahu 

2. Selain dapat menyebabkan kanker  merokok juga dapat menyebabkan? 

a. Dapat menyebabkan badan sehat 

b. Dapat menyebabkan impotensi 

c. Dapat menyembuhkan segala penyakit 

3. Orang yang tidak merokok tapi karena dia sering berada didekat orang 

yang sedang merokok dan ikut menghirup asap rokok tersebut disebut? 

a. Perokok aktif 

b. Perokok pasif 

c. Tidak tahu 

4. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan perokok pasif? 

a. Orang yang merokok 

b. Orang yang tidak merokok tapi menghisap asap rokok. 

c. Orang yang merokok setiap jam 

5. Zat berbahaya yang terdapat dalam rokok berjumlah? 

a. a.< 10 zat 

b. b.Puluhan zat 

c. c.>1000 zat. 

6. Berikut ini adalah zat-zat yang terdapat dalam rokok kecuali? 

a. Nikotin  dan tar 

b. Methanol. 

c. Hidrogen sianida dan akrolein 

7. Zat pada rokok yang menyebabkan ketagihan adalah? 

a. Tar 

b. Nikotin. 

c. Tembakau 

8. Zat pada rokok  yang menyebabkan  kanker adalah? 

a. Tar . 

b. Nikotin 

c. Tembakau 

9. Fungsi filter (gabus) pada rokok adalah? 



 
 

 
 

a. Asap yang dihisap tidak panas 

b. Menambah kenikmatan saat merokok 

c. Mengurangi zat-zat berbahaya yang terhisap. 

10. Resiko pada wanita hamil yang merokok adalah? 

a. Bayi dengan berat badan lahir rendah 

b. Kematian janin 

c. Semua benar 

11. Kandungan zat kimia pada rokok dapat merusak ? 

a. Lambung 

b. Otak 

c. Rambut 

12. Nikotin dan tar merupakan kandungan pada? 

a. Makanan 

b. Minuman 

c. Rokok 

13. Kandungan nikotin  dan tar pada rokok sangat berbahaya bagi? 

a. Manusia 

b. Lingkungan 

c. Hewan 

14. Melemahnya daya ingat dapat disebabkan oleh? 

a. Merokok 

b. Kurang belajar 

c. Kurang libur 

15. Kanker paru-paru merupakan akibat dari? 

a. Obesitas  

b. Merokok 

c. Gizi kurang 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kuesioner tentang kejadian merokok 

 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Kelas  : 

B. Berikan tanda silang (X)  pada jawaban yang menurut anda benar 

1. Apa anda merokok? 

a. Iya 

b. Tidak 

2. Sudah berapa lama anda merokok? 

a. Baru 

b. 5-10 bulan keatas 

3. Apakah sampai sekarang masih merokok? 

a. Iya 

b. Tidak 

4. Rokok jenis apa yang anda hisap? 

a. Rokok putih / filter 

b. Rokok kretek 

5. Berapa batang rokok yang anda hisap setiap harinya? 

a. 1 batang 

b. 2-3 batang 

6. Setiap batang, apakah anda menghisapnya sampai habis? 

a. Iya 

b. Tidak 

7. Bagaimana cara anda menghisap rokok? 

a. Menghisap dalam-dalam saja 

b. Hanya sekedar menghisap dimulut 

8. Alasan pertama kali merokok? 

a. Penasaran 

b. Ingin coba-coba 

9. Apa yang anda peroleh dari merokok? 

a. Memberi kenikmatan 

b. Memberi rasa percaya diri 

 

10. Dimana biasanya kamu merokok? 

a. Disekolah 

b. Ditempat teman 

11. Keadaan apa yang membuat kamu merokok? 



 
 

 
 

a. Saat santai 

b. Saat melihat orang lain merokok 

12. Pernahkah orang tuamu memberikan jatah untuk membeli rokok? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

13. Bagaimana tindakan keluarga ketika kamu merokok? 

a. Ditegur 

b. Dibiarkan 

14. Anda tertarik untuk  merokok karena? 

a. Saya pikir orang dewasa seharusnya merokok 

b. Agar dapat diterima dilingkungan pergaulan 

15. Bila saat anda merokok terdapat orang yang tidak merokok 

disekitar anda, maka yang akan anda lakukan adalah? 

a. Mematikan rokok guna menghormati orang yang tidak merokok 

b. Tetap meneruskan merokok karena menurut saya hal itu tidak 

mengganggu mereka 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 


