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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran umum lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah SMPN 2 Sanden yang terletak di Desa 

Srigading, Sanden.Kabupaten Bantul Yogyakarta, lokasi sekolah 

dikelilingi persawahan,dan dekat dengan jalan raya. Sekolah SMPN 2 

Sanden masih jauh dari sumber informasi tentang bahaya rokok, 

disekitar jalan raya tidak ada poster, spanduk tentang bahaya rokok bagi 

kesehatan. Penjualan rokok di sekitar SMP2 Sanden masih jarang. Dari 

lingkungan sekolah tampak tidak ada paparan informasi tentang bahaya 

rokok seperti di majalah dinding dan tidak ada spanduk yang 

menjelaskan tentang bahaya rokok. Di UKS juga tidak ada media untuk 

menambah informasi tentang bahaya rokok. SMP2 Sanden memiliki 

peraturan yaitu larangan untuk merokok di lingkungan sekolah, tetapi 

hanya sebatas peringatan dilarang merokok saja tidak ada tulisan yang 

menjelaskan kan tentang bahaya rokok bagi kesehatan.Bersasarkan 

survey pendahuluan yang sudah peneliti lakukan beberapa  responden 

mengatakan belum pernah mendapat seminar (pendidikan kesehatan)  

terkait dengan bahaya rokok. Beberapa responden juga mengatakan 

tidak pernah mendapat informasi tentang bahaya rokok dari teman 

maupun keluarga. 



56 
 

 

 

2. Data Demografi Responden  

Tabel 4.1 Gambaran Data Demografi Responden Tentang Bahaya 

Rokok di SMP 2 Sanden, Bantul (N=86) 
Data Demografi   Frekuensi (n) Persentase (%) 

Jenis kelamin  

Laki-Laki  

Perempuan  

 

46 

40 

 

53.5% 

46.5% 

Total 86 100% 

Usia  

Remaja awal (11-15 

tahun) 

 

86 

 

100% 

Total  86        100% 

Paparan informasi  

Iya  

Tidak  

 

           86 

           0 

 

       100% 

        0 

Sumber informasi  

Televisi  

Orang Tua  

Surat Kabar  

Bungkus Rokok 

Teman Sebaya 

 

           46 

           8 

           1 

          47 

          4 

 

        53.5% 

        9.3% 

        1.2% 

       54.7% 

       4.7% 

Sumber : Data Primer  

 

Berdasarkan Tabel  4.1 menunjukan bahwa dari 86 (100%) responden, 

46 (53%) orang  berjenis kelaminlaki-laki dan 40 (47%) orang berjenis 

kelamin perempuan. Pada karakteristik usia, penelitian ini menunjukkan 

bahwa Usia responden dalam kategori remaja awal yaitu usia 11-15 

tahun dengan jumlah 86 reponden (100%). Semua responden sudah 

terpapar informasi tentang bahaya rokok dengan jumah 86 responden 

(100%). Responden paling banyak mendapat informasi tentang bahaya 

rokok dari bungkus rokok sejumlah 47 orang (54.7%) dan paling sedikit 

dari surat kabar yaitu sebanyak 1 orang (1,2%) 
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3. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden  

Tabel 4.2Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Rokok di 

 SMP2 Sanden Bantul(N=86) 

Tingkat 

Pengetahuan 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik       15    17.4% 

Cukup       31    36% 

Kurang       40    46.5% 

Total        86    100% 

Sumber : Data Primer  

         Berdasarakan Tabel 4.2 dapat di lihat bahwa tingkat pengetahuan 

siswa tentang bahaya rokok dalam kategori kurang dengan jumlah 40 

orang (46.5%).Sedangkan yang dikategorikan baik sebanyak 15 orang 

(17.4%). 

4. Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Karakteristik Responden  

Tabel 4.3 Gambaran Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan  

Remaja Tentang Bahaya Rokok di SMP 2 Sanden, Bantul 

N=86 

 

Sumber :Data Primer  

Karakteristik 

responden 

 Tingkat 

Pengetahuan 

 

 Baik(%) Cukup (%) Kurang (%) 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

7 (7%) 

8 (10.4%) 

 

13 (15.1%) 

18 (20.9%) 

 

27 (31.4%) 

13(15.1%) 

 

Total  

 

15(17.4%) 

 

31 (36%) 

 

40 (46.5%) 

Usia  

Remaja awal 

(11-15 tahun) 

 

 

15 (17.4%) 

 

 

31 (36%) 

 

 

40 (46.5%) 

Total  15 (17.4%) 

 

31 (36%) 40 (46.5%) 

Paparan 

Informasi  

tentang bahaya 

rokok  

Ya 

 

 

 

15(17.4%) 

 

 

 

 

31 (36%) 

 

 

 

40 (46.5%) 

Total 15(17.4%) 

 

31 (36%) 40 (46.5%) 
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        Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan tingkat pengetahuan 

responden berdasarkan jenis kelamin dalam kategori kurang pada 

laki-laki sejumlah 27 orang (31.4%) dan tingkat pengetahuan 

berdasarkan usia dalam kategori kurang pada usia11-15 tahun 

sejumlah 40 orang (46.5%), tingkat pengetahua berdasarkan sumber 

informasi dalam katgori kurang sejumlah 40 (46.5%). 

 

B. Pembahasan  

1. Data Demografi  

a. Jenis Kelamin  

         Distribusi jenis kelamin responden di SMP 2 Sanden 

diklasifikasin menjadi laki-laki dan perempuan. Mayoritas jenis 

kelamin responden di SMP 2 Sanden yaitu laki-laki dengan 

persentase 53.5 % (46 orang) dan persentase jenis kelamin 

perempuan 47.5% (40). Jenis kelamin merupakan karakteristik dari 

seseorang yang bersifat bawaan. Jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

informasi tentang kesehatan, terutama tentang bahaya rokok 

(Notoatmodjo, 2007). Jenis kelamin laki-laki mempunyai 

karakterisktik lebih malas dan lebih suka bermain (Notoatmodjo, 

2007). Hal ini dapat mempengaruhi tibgkat pengetahuan tentang 

bahaya rokok. 
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b. Usia    

        Berdasarkan Tabel 4.1 hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

secara umum siswa-siswi SMP 2 Sanden yaitu remaja awal  dengan 

umur antara 11-15 tahun dengan jumlah responden 86 orang. Usia 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Menurut 

Depkes (2010) bahwa seseorang yang berusia 11-16 tahun di 

kategorikan remaja awal. Usia mempunyai pengaruh terhadap daya 

tangkap dan pola pikir seseorang, semakin bertambah usia akan 

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya. Hal ini di 

jelaskan juga oleh Irmayati (2007) yang menyatakan bahwa usia 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Dengan usia yang 

lebih banyak maka pengalaman yang dimiliki juga akan semakin 

banyak dan beragam. Dalam penelitian ini kategori pengetahuan 

remaja kurang hal ini di karenakan pada usia remaja awal merupakan 

masa negatif, dimana remaja lebih tertarik untuk bermain 

dibandingkan menambah informasi terkait bahaya rokok. Hal ini 

sesuai dengan yang di jelaskan Stanley 2000 dalam Panuju (2005). 

c. Paparan Informasi  

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa semua 

responden pernah mendapatkan informasi tentang bahaya rokok. 

Paparan informasi yang mereka dapat yaitu hanya tentang bahaya 

rokok bagi kesehatan. Berdasarkan survey pendahuluan responden 

mengatakan bahwa mereka hanya tahu tentang dampak rokok bagi 
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kesehatan dan tidak tahu tentang kandungan yang terdapat dalam 

rokok yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ada beberapa 

sumber informasi tentang bahaya rokok yang didapat responden 

yaitu orang tua, teman sebaya,surat kabar, bungkus rokok dan 

televisi. Responden paling banyak mendapat informasi dari bungkus 

rokok. Bungkus rokok merupakan media yang sering di lihat 

responden karena bungkus rokok mudah didapatkan oleh responden. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Widati (2013) yang menyatakan 

bahwa sebagian besar remaja mendapat informasi tentang bahaya 

rokok dari bungkus rokok karena mudah di akses. 

        Informasi dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang 

hal ini sesuai dengan Yudiono (2009) yang membahas tentang 

pengetahuan remaja tentang bahaya rokok yang menyatakan bahwa 

informasi dapat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak 

informasi yang didapat maka pengetahuannya akan semakin baik, 

begitupun sebaliknya jika informasi yang didapat hanya sedikit maka 

pengetahuannya juga kurang.   

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa SMP 2 Sanden Tentang 

Bahaya Rokok  

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil penelitian ini rata-rata tingkat 

pengetahuan responden tentang bahaya rokok secara keseluruhan 

termasuk pada kategori kurang. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan 

tentang perokok pasif, kandungan rokok, bahaya rokok bagi kesehatan 
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dan faktor yang mempengaruhi seseorang merokok. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, lingkungan dan paparan 

informasi dan sumber informasi. Hal ini Selaras dengan penelitian 

Afriyani (2013) yang menyebutkan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, sumber informasi, paparan 

informasi dan lingkungan. Usia merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan berdasarkan Tabel 4.3, semua 

responden dikategorikan dalam remaja awal. Pada usia ini, tingkat 

pengetahuan tentang bahaya rokok berdasarkan usia hasilnya adalah 

kurang, Pada masa ini ditandai oleh sifat sifat negatif pada remaja 

sehingga sering kali tidak tenang, kurang suka belajar dan pesimistis. 

Secara garis besar sifat-sifat negatif ini dapat diringkas, yaitu negatif 

dalam prestasi akademk dan non akademik. Pada masa ini pada 

umumnya remaja lebih suka bermain dibandingkan untuk mencari 

informasi terkait dengan bahaya rokok. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sarwono 2013 bahwa pada usia ini remaja lebih suka bermain 

dibandingkan belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah jenis 

kelamin. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 27 responden yang 

berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu 

31.4%. dan perempuan 13 (15.1%). Sedangkan, responden yang 

berjenis kelamin perempuan paling banyak mempunyai tingkat 

pengetahuan tentang bahaya rokok dalam kategori cukup. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anak perempuan lebih baik 

dari pada anak laki-laki,dikarenakan kebiasaan anak perempuan lebih 

rajin dalam mencari informasi dibandingkan dengan siswa laki-laki 

(Notoatmodjo 2007). 

        Pada usia remaja laki-laki biasanya cenderung lebih malas untuk 

mencari informasi terkait dengan pengetahuan. Pada usia remaja ini 

laki-laki lebih suka bermain dengan teman-temannya ataupun main 

game dibandingkan mencari informasi (Tarwoto, 2010). Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Fahrosi (2013) 

yang membahas tentang perbedaan tingkat pengetahuan remaja SMP, 

remaja laki-laki memiliki pengetahuan lebih baik dari pada anak 

perempuan dikarenakan  anak laki-laki mudah bersosialisasi dengan 

lingkungan nya sehingga mudah dalam mendapatkan informasi. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah 

lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan dalam penelitian 

ini adalah lingkungan sekolah. Pada penelitian lingkungan sekolah 

kurang mendukung siswa untuk memperoleh informasi tentang bahaya 

rokok karena tidak tersedianya media tentang bahaya rokok. Dari 

lingkunan sekolah tampak tidak ada paparan informasi tentang bahaya 

rokok seperti poster, spanduk, dan majalah dinding. Lingkungan 

memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, di mana seseorang dapat 

mempelajari hal – hal yang baik dan juga hal – hal yang buruk 
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tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan 

memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir 

seseorang (Ibnu, 2013) 

Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah 

informasi, Informasi tentang bahaya rokok dapat diperoleh darimana 

saja seperti orang tua, guru, media elektronik, teman dan bungkus 

rokok. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua responden 

sudah pernah mendapatkan informasi tentang bahaya rokok,  tetapi 

pengetahuan tentang bahaya rokok kurang. Responden rata-rata tidak 

bisa menjawab pada pertanyaan tentang kandungan rokok dan bahaya 

rokok bagi kesehatan hal ini disebabkan informasi yang tidak lengkap 

didapatkan oleh responden. Dalam penelitian ini kebanyakan responden 

mendapat informasi dari bungkus rokok dan televisi. Dari analisa 

peneliti bahwa reponden melihat informasi tentang bahaya rokok dari 

gambarnya saja, tidak melihat tentang kandungan yang ada di dalam 

rokok. 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 114 

menunjukkan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang efektif 

dengan mensyaratkan peringatan kesehatan yang tulisannya jelas dan 

mudah dibaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. Widati 

(2013) dalam penelitiannya yang membahas tentang efektivitas 

bungkus rokok terhadap perilaku merokok masyarakat miskin 
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menyatakan bahwa bahwa pesan dalam bungkus rokok belum bisa 

menaikkan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok.  

Sumber informasi lain yang didapat responden adalah televisi, 

responden akan mudah mendapatkan informasi tentang bahaya rokok 

melalui televisi karena rata-rata responden memiliki televisi di 

rumahnya. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pengetahuan siswa 

tentang bahaya rokok berdasarkan sumber informasi televisi adalah 

kurang hal itu disebabkan karena responden hanya sekilas melihat 

informasi tentang bahaya rokok. Pada Usia remaja ini mereka tidak 

suka untuk melihat acara tentang talkshow, informasi terkait dengan 

kesehatan terutama bahaya rokok. Mereka lebih suka untuk melihat 

acara seperti sinetron, kartun, musik dan kuis. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Diana (2013) bahwa responden pada usia remaja awal (SMP) 

lebih menyukai acara musik dan kuis. Hal ini dapat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya rokok. 

 

C. Kekuatan dan Kelemahan  

1. Kekuatan Penelitian  

a. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dan sudah di uji valid dan reliabel 

b. Pengambilan sampel menggunakan random sampling sehingga 

semua sample berkesempatan untuk menjadi responden. 
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2. Kelemahan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan dalam penelitian ini 

a. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal 

sehingga hasil penelitian terbatas pada tingkat pengetahuan 

siswa tentang bahaya rokok. 

b. Item demografi belum mengkaji tentang riwayat remaja dan 

keluarga tentang merokok. 

 

 

 


