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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

        Merokok merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang dapat 

menimbulkan banyak kerugian baik dari segi sosial, ekonomi maupun 

kesehatan bahkan kematian (Kemenkes RI, 2011). Perilaku merokok 

merugikan kesehatan karena dapat mengakibatkan banyak penyakit menular 

dan tidak menular yaitu ISPA, pneumonia, kanker paru-bronkus, kanker 

nasofaring, diabetes melitus dan stroke (Riskesdas, 2013; TCSC- 

IAMKI,2014). 

        World Health Organizatioan (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 

2011lebih dari 6 juta orang meninggal karena penyakit akibat rokok. Hal ini 

berarti setiap satu menit hampir sebelas orang meninggal dunia akibat racun 

pada rokok (Eriksen, 2012). Rokok sangat berbahaya bagi tubuh dan bisa 

menyebabkan kematian bagi orang yang mengkonsumsinya. Maka orang 

yang mengkonsumsi rokok sama dengan meminum racun dan juga sebagian 

menjadi merugi. Sedangkan Allah SWT melarang manusia membunuh 

dirinya sendiri. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman :  

مْ  َرِحيًما مْ  إِنَْ ّللَاَْ َكانَْ بِكْ   َوَلْ تَق ت ل وا أَن ف َسك 
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah 

Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.” 

 

        Di negara berkembang, seperti Indonesia dalam buku TCSC-IAKMI 

(2014) melaporkan, jumlah perokok usia >15 tahun dengan intensitas
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konsumsi rokok tiap hari dan kadang-kadang mencapai angkat 34,2% pada 

2007 dan terus naik menjadi 34,3% di tahun 2010 dan  36,3% pada tahun 

2013 (Riskesdas, 2007, 2010 dan 2013). 

        Badan Pusat Statistika Yogyakarta (2012) menunjukan bahwa 

pervalensi perilaku merokok remaja saat ini dan rata-rata batang rokok yang 

dihisap oleh remaja di Provinsi di Yogyakarta, yaitu sebeanyak 31,6 %. Dari 

hasil survey pendahuluan mengenai jumlah remaja perokok aktif di dusun 

Tlogo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta ditemukan bahwa 32 orang 

dari 112 remaja adalah perokok aktif. 

        Menurut Green dalam Notoatmodjo (2013), perilaku seseorang 

termasuk perilaku merokok dipengaruhi oleh faktor pendahulu dan faktor 

pemungkin. Faktor pendahulu (presdiposisi) meliputi pengetahuan, sikap, 

keparcayaan, keyakinan, tradisi, dan nilai sedangkan faktor pemungkin 

(enabling) meliputi ketersediaan sumber-sumber atau fasilitas, dan faktor 

penguat atau pendorong (reinforcing) yang meliputi sikap dan perilaku 

orang-orang disekitarnya. 

        Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, 

tetapi masih banyak orang yang melakukanya, bahkan orang mulai merokok 

ketika masih di usia remaja. Perilaku merokok adalah perilaku yang dinilai 

sangat merugikan bila dilihat dari berbagai sudut pandang baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain disekitarnya. Walaupun pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan tertulis dan 
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iklan didalam media, perilaku merokok masih tetap tinggi di Indonesia 

(Aula, 2010). 

       Dalam rangka menangani tingginya perilaku merokok di Indonesia, 

pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 mengatur mengenai 5 gambar peringatan 

atau Pictorial Health Warning (PHW) yang wajib dicantumkan berukuran 

20% pada setiap bungkus rokok yang beredar di Indonesia(Depkes RI, 

2014). Azagaba (2011) telah melakukan penelitian mengenai keefektifan 

label peringatan bergambar di bungkus rokok di kanada dan melibatkan 

4.853 responden. Penelitian tersebut menunjukan adanya efek yang 

signifikan terhadap perilaku merokok di kanada diikuti dengan adanya 

keinginan untuk berhenti merokok di kalangan dewasa. 

       Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Rahman (2012), juga 

menunjukan bahwa terhadap hubungan yang signifikan antara pemasangan 

media gambar ajakan berhenti merokok dalam bentuk billboard dengan 

perubahan perilaku merokok remaja. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Liem (2014) menunjukan bahwa media massa dalam 

bentuk billboard atau poster lebih berpengaruh terhadap perubahan perilaku 

merokok remaja. 

      Oleh karena itu, melihat pentingnya perubahan perilaku remaja perokok 

untuk berhenti merokok dengan fokus pemberian intervensi berupa poster 

berbasis PHW membuat peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian 
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mengenai pengaruh poster berbasis Pictorial Health Warning terhadap 

perilaku merokok remaja Dusun Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

B. Perumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

berupa “Bagaimana perngaruh poster berbasis PHW terhadap perilaku 

merokok remaja Dusun Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

      Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian poster berbasis PHW terhadap perilaku merokok pada 

remaja dusun Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah 

a. Mengetahui gambaran data demografi responden pada 

kelompok penelitian dalam bentuk frekuensi dan persentase. 

b. Mengetahui gambaran perilaku merokok pada tiap kelompok 

penelitian pada pengukuran pretest dan posttest dalam bentuk 

frekuensi dan persentase. 

c. Mengetahui pengaruh poster berbasis pictorial health warning 

terhadap perilaku merokok remaja dudun Tlogo, Tamantirto, 

Kasihan, Bantul 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

      Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media promosi kesehatan 

terhadap perilaku bahaya merokok pada remaja termasuk di kalangan 

mahasiswa. 

2. Bagi Peneliti 

      Untuk memperoleh pengalaman dalam hal mengadakan riset dan 

menambah wawasan peneliti mengenai efek PHW terhadap perilaku 

merokok remaja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka yang baik 

dalam penelitian mengenai perilaku merokok di kalangan remaja. 

E. Keaslian Penelitian 

        Penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dan telah 

dilakukan sebelumnya : 

1. Indra Firdaus, (2014), dengan judul “Terapan Iklan Rokok Media Luar 

Ruang yang Mencantumkan Pictorial Warning Terhadap Sikap Berhenti 

Merokok Pada Perokok Dewasa Di Kelurahan Pandeyan Kecamatan 

Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian Explanatif dan teknik pengambilan Probability Sampling 

dengan metode Cluster Sampling.Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian Eksplanatif, waktu 
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dan tempat penelitian. Persamaan penelitian ini adalah persamaan 

variabel.               

2. Trifena, Petrus, Christina (2011) dengan judul “ Pengaruh Iklan Rokok 

Melalui Media Massa Terhadap Perilaku Merokok Remaja Di SMP 2 

Kota Kupang Tahun 2011”. Penelitian ini menggunakan survei analitik 

dengan rancangan Cross Sectional. Sampel peneliti menggunakan teknik 

Random Sampling. Pengumpulan data metode angket. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian 

Cross Sectional, waktu dan tempat, metode angket dan random sampling. 

Persamaan penelitian ini adalah persamaan variabel. 

3. Taufik Nurdiyanto, (2014). “Hubungan paparan Iklan Rokok terhadap 

Sikap dan Perilaku Remaja Tentang Merokok di Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2012 

dan 2013”. Penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan 

rancangan Croos Sectional dan menggunakan Cluster Sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

dalam menggunakan analitik observasional, rancangan Croos Sectional, 

tempat dan waktu penelitian. Persaaman penelitian ini adalah variabel. 

4. Pradan H. T, (2014), dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan, 

Sikap dan Perilaku Remaja Tentang Merokok di Program Studi Ilmu 

Keperawatan Semester 4 dan 6 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta”. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan 
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pendekatan kuantitatif, jenis penelitian korelasi dan waktu. Persamaan 

peneliti ini adalah variabel. 


