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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Perilaku 

     Perilaku merupakan  hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi 

seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari 

dalam dirinya (Notoatmojo, 2010). Perilaku merupakan fungsi 

karakteristik individu dan lingkunganya. Karakteristik individu meliputi 

berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat, keperibadian, dan sikap 

yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula 

dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor 

lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan 

kekuatanya lebih besar daripada karakteristik individu (Azwar, 2010) 

       Perilaku manusia (human behavior) merupakan  reaksi yang dapat 

bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada manusia khususnya 

dan pada berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat bentuk-

bentuk perilaku instinktif (species-specific behavior) yang didasari oleh 

kodrat untuk mempertahankan kehidupan. Perilaku manusia merupakan  

hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 

tindakan (Kesmas, 2013). 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

      Menurut Kesmas (2013)  kesehatan individu dan masyarakat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku dan faktor-faktor diluar 

perilaku (nonperilaku). Selanjutnya faktor perilaku ini ditentukan oleh tiga 

kelompok faktor seperti perilaku seseorang berhubungan faktor 

predisposisi, faktor pemungkinan dan faktor penguat. Oleh sebab itu, akan 

diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku serta hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku, yaitu: 

a. Faktor predisposisi (predisposing factor), faktor predisposisi mencakup 

pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai dan persepsi, berkenaan dengan 

motivasi seorang atau kelompok untuk bertindak. Sedangkan secara umum 

faktor predisposisi ialah sebagai preferensi pribadi yang dibawa seseorang 

atau kelompok kedalam suatu pengalaman belajar. Hal ini mungkin 

mendukung atau menghambat perilaku sehat dalam setiap kasus, faktor ini 

mempunyai pengaruh. Faktor demografis seperti status sosial-ekonomi, 

umur, jenis kelamin dan ukuran keluarga saat ini juga penting sebagai 

faktor predisposisi. 

b. Faktor pemungkin (enabling factor), mencakup berbagai keterampilan dan 

sumber daya yang perlu untuk melakukan perilaku kesehatan. Sumber 

daya itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, personalia klinik atau 

sumber daya yang serupa itu. Faktor pemungkin ini juga menyangkut 

keterjangkauan berbagai sumber daya, biaya, jarak ketersediaan 

transportasi, waktu dan sebagainya. 
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c. Faktor penguat (reinforcing factor). Faktor penguat adalah faktor yang 

menentukan tindakan kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Sumber 

penguat tergantung pada tujuan dan jenis program. Di dalam pendidikan 

pasien, faktor penguat bisa berasal dari perawat, bidan dan dokter, pasien 

dan keluarga. 

3. Teori dan Bentuk Perubahan Perilaku 

1. Teori Peubahan Perilaku 

       Dalam perilaku keseahatan terdapat beberapa hal penting yaitu 

masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku 

merupakan tujuan dari sebuah pemberian informasi kesehata, maka ada 

banyak teori tentang perubahan perilaku ini (Notoatmodjo, 2007), anatara 

lain : 

a. Teori Stimulus Organisme (SOR) 

        Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya 

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (Stimulus) 

yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya,kualitas dari sumber 

komunikasi (sources), seperti kredibilitas kepemimpinan dan gaya 

berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku 

seseorang, kelompok, atau masyarakat. Hosland, et al (1953) dalam 

buku (Notoatmodjo, 2007) mengatakan bahwa perubahan perilaku 

pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses perubahan 

perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu. 

Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat diterima 
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atau ditolakApabila stimulus telah mendapat perhatian dari oganisme 

(diterima) maka selanjutnya stimulus ini akan dilanjutkan kepada 

proses berikutnya. Setelah itu itu organisme mengolah stimulus 

tersebut lalu timbul kesedian untuk bertindak (Bersikap). Dukungan 

fasilitas serta dorongan telah didapat dari lingkungan maka stimulus 

tersebut mempunyai efek tindakan (perubahan perilaku) 

b. Teori Festinger (Dissonance Theory) 

        Dalam teori ini menyebutkan bahwa dissonance 

(ketidakseimbangan) terjadi karena dalam diri individu terdapat dua 

elemen kognisi yang saling bertengtangan. Elemen bertetangan yaitu 

pengetahuan, pendapat atau keyakinan. Apabila individu menghadapi 

suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersenbut menimbulkan 

pendapat atau keyakinan yang berbeda di dalam individu itu sendiri. 

Penyeleseian konflik ini adalah penyesuaian diri secara kognitif. 

Dengan penyesuain diri ini maka akan terjadi keseimbangan kembali 

dan keberhasilan yang ditunjukan itu dengan tercapainya 

keseimbangan kembali menunjukan adanya perubahan sikap dan 

akhirnya akan terjadi perubahan perilaku (Notoatmjdo, 2007). 

c.  Teori Fungsi 

       Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku indivi 

tergantung kepada kebutuhan. Hal ini berarti stimulus yang dibutuhkan 

adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang 

tersebut. Menurut Katz perilaku dilatarbelaknagi oleh kebutuhan 
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individu yang bersangkutan (Notoatmdjo, 2007). Perilaku memiliki 

fungsi instrumental yaitu seseorang dapat bertindak (berperilaku) 

positif terhadap objek demi kebutuhannya. Perilaku berfungsi sebagai 

defence macanism atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi 

lingkunganya. Perilaku berfungsi sebagi penerima objek dan pemberi 

arti. Dalam peranya dengan tindakan itu seseorang senatiasa 

menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Perilaku berfungsi sebagai 

nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab suatu situasi.  

d.  Teori Kurt Lewin  

        Kurt Lewin berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu 

keadaan yang seimbang antara kekuata-kekuatan pendorong (driving 

forces) dan kekuatan-kekuatan penahan (restining forces). Perilaku itu 

dapat berubah apabila kekuatan-kekuatan dalam diri tersebut memilki 

ketidakseimbangan di dalam diri seseorang maka ada tiga terjadinya 

perubahan perilaku, (Notoatmodjo, 2007). Kekuatan –kekuatan 

pendorong meningkat sehingga akan terjadinya pendorong untuk 

perubahan perilaku. Stimulus ini berupaya penyuluhan atau informasi 

yang diberikan. Kekuatan kekutan penahan melemah sehingga akan 

menurunkan kekuatan penahan. Kekuatan pendorong meningkat, 

kekuatan penahan menurun. 

2. Bentuk Perubahan Perilaku  

        Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep 

yang digunakan para ahli dalam pemahamnya terhadap perilaku. Menurut 
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WHO (World Health Organization) dikelompokan menjadi tiga, 

(Notoatmodjo, 2007) yaitu : 

a. Perubahan alamiah (Natural Change) 

        Perilaku manusia dari waktu ke waktu pasti memilki perubahan 

dan perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah 

b. Perubahan terencana (Planned Change) 

        Perubahan terencana ini terjadi karena adanya perencanaan 

sendiri oleh subjek yang akan merubah perilakunya sendiri 

c. Kesedian untuk berubah (Readdiness to Change) 

        Apabila terdapat inovasi atau program-program pembanguan di 

dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah subjek akan 

menerima inovasi tersebut atau perubahan tersebut (perubahan 

perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima 

inovasi atau perubahan tersebut. 

4. Remaja dan Perilaku Merokok 

a. Remaja 

        Remaja menurut WHO (World Health Organization) adalah 

penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10-19 tahun yaitu 

suatu masa dimana lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut 

dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis dan sosial 

ekonomi, sehingga definisi dari ketiga kriteria tersebut (Sarwono, 

2011) yaitu : 
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1) Individu berkembang pada saat pertama kali dia menunjukan 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksuan. 

2)  Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola 

indentifikasi dari kanak-kanak sampai dewasa 

3) Terjadi peralihan ketergantungan sosial - ekonomi yang penuh 

dengan keadaan yang relatif lebih mandiri 

        Remaja menurut BKKBN adalah penduduk laki-laki atau 

perempuan yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah (BKKBN, 

2010). 

b. Karakteristik Remaja 

        Jahja (2011) mengemukakan bahwa remaja adalah suatu masa 

perubahan baik secara fisik maupun fisiologis. Ada beberapa 

perubahan yang terjadi semasa remaja, yaitu : 

1) Peningkatan emosional pada masa remaja awal dikenal sebagai 

masa strom dan stress. Peningkatan emosional ini hasil dari 

perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. 

Dari kondisi sosial, remaja memilki peningkatan emosi yang 

bertanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang yang 

berbeda dari masa sebelumnya. 

2) Perubahan secara fisik yang disertai kematangan seksual. 

Terkadang dalam perubahan fisik yang terjadi remaja akan merasa 

tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka. 
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3) Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan 

dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang 

menarik bagi dirinya yang dibawa ke masa anak-anak digantikan 

dengan hal yang baru dan lebih matang. Perubahan juga terjadi 

pada hubungan dengan orang lain dimana masa remaja akan 

berinterkasi lebih individu lawan jenis dan orang dewasa. 

4) Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap masa kanak-

kanak akan tidak penting lagi mada masa remaja Remaja akan 

bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di 

satu sisi mereka ingin memiliki kebebasan, tetapi disisi lain mereka 

takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan ini serta 

meragukan kemampuan mereka sendir untuk memikul tanggung 

jawab ini. 

c. Perilaku Merokok Remaja 

        Rokok dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gulungan 

tembakau kira-kira sebesar kelingking yang dibungkus daun nipah atau 

kertas (Kompasiana, 2015). Menurut Aula (2010) perilaku merokok 

merupakan suatu fenomena yang muncul dalam lingkungan 

masyarakat, dimana kebanyakan dari masyarakat sudah mengetahui 

dampak negatif dari merokok, namun bersikeras menghalalkan 

tindakan merokok. Perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau 

aktifitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya dan 



9 

 

menghembuskanya kembali dan dapat menimbulkan asap yang dapat 

terhisap oleh orang-orang disekitarnya (Aryanai, 2012). 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok dibagi 

menjadi beberapa sebab, yaitu (Komalasari, 2006): 

1) Kebiasaan 

      Kebisaan merokok adalah kegiatan mengisap rokok yang 

dilakukan secara berulang-ulang, teratur dan sulit dilepaskan. 

Telah biasa artinya tidak memerlukan sesuatu yang lebih untuk 

melakukannya. Kebiasaan adalah sesuatu yang sudah mendarah 

daging. Mereka menggunakan rokok sama sekali bukan karena 

untuk mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena benar-benar 

sudah menjadi rutinitas. Dapat dikatakan pada orang-orang tipe ini 

merokok sudah merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis, 

seringkali tanpa dipikirkan dan tanpa disadari. Ia menghidupkan 

api rokoknya bila rokok yang terdahulu telah benar-benar habis 

2) Reaksi Emosi 

      Merokok digunakan untuk menghasilkan emosi yang positif, 

misalnya rasa senang, relaksasi, dan kenikmatan rasa. Merokok 

juga dapat menunjukkan kejantanan (kebanggaan diri) dan 

menunjukkan kedewasaan. Merokok ditujukan untuk mengurangi 

rasa tegang, kecemasan biasa, ataupun kecemasan yang timbul 

karena adanya interaksi dengan orang lain. 
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3) Lingkungan Sosial 

      Kebanyakan remaja memulai kebiasaan merokok karena ikut-

ikutan teman, selain itu juga karena terpengaruh oleh image yang 

diciptakan oleh produsen rokok (misalnya dengan menggunakan 

idola remaja sebagai bintang iklan). Faktor sosial lain yang 

berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja adalah faktor 

keluarga. Dalam kaitannya dengan perilaku merokok remaja 

keluarga menjadi determinan kedua setelah teman sebaya. 

Keluarga dapat menjadi sumber dukungan dan pemenuhan 

kebutuhan bagi remaja, tetapi juga merupakan sumber bagi remaja 

untuk belajar norma-norma dan perilaku termasuk perilaku 

merokok. 

4) Biologis 

      Faktor ini menekankan pada kandungan nikotin yang ada 

didalam rokok yang dapat mempengaruhi ketergantungan 

seseorang pada rokok secara biologis Nikotin merupakan alkaloid 

yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi beracun. Zat ini hanya 

ada dalam tembakau, sangat adiktif, dan mempengaruhi 

otak/susunan saraf. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan 

kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok 

akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk 

mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. 

 



11 

 

d. Tahapan Merokok  

      Terdapat empat tahapan seseorang melakukan kebiasaan merokok, 

yaitu (Komasari & Helmi, 2014): 

A. Tahap Prepatory 

      Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan 

mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat atau dari hasil 

bacaan, hal-hal ini dapat menimbulkan minat untuk merokok.  

B. Tahap Initiation 

      Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan 

meneruskan atau tidak terhadap perilaku merokok.  

C. Tahap Becoming a Smoker 

      Apabila seseorang sudah mengkonsumsi rokok sebanyak 

empat batang perhari,  

D. Tahap Maintenance of Smoking 

      Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara 

mengaturan diri. 

e. Tipe Perokok 

      Tipe-tipe perokok berdasarkan banyaknya rokok yang dihisap 

digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu (Smet, 2013): 

1) Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok dalam 

sehari.  

2) Perokok sedang yang menghisap 5-14 batang rokok dalam sehari.  

3) Perokok ringan menghisap 1-4 batang rokok dalam sehari. 
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f. Tipe Perilaku Merokok 

      Berdasarkan buku Management of affec theory oleh Smet tahun 

2013, ada beberapa jenis perilaku merokok yaitu : 

1) Perilaku perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif 

      Pleasure relaxition adalah perilaku merokok hanya untuk 

menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah di dapat, 

misalnya merokok setelah minum kopi atau makan. Simulation to 

pick them up adalah perilaku merokok hanya dilakukan sekedar 

untuk menyenangkan perasaan. Pleasure of handling the cigerette 

adalah perilaku merokok berdasarkan kenikmatan yang dipereloh 

dari memegang rokok. 

2) Perilaku perokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif 

      Banyak orang merokok untuk mengurangi perasaan negatif 

dalam dirinya. Misalnya merokok bila marah, cemas, gelisah, 

rokok dianggap sebagai penyelamat. Mereka menggunakan rokok 

bila perasaan tidak enak terjadi, sehingga terhindar dari perasaan 

yang lebih tidak enak. 

3) Perilaku perokok yang adiktif 

      Perokok yang sudah adiksi, akan nenambah dosis rokok yang 

digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya 

berkurang. 
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4) Perilaku merokok yang sudah jadi kebiasaan 

      Mereka menggunakan rokok sama sekali bukan karena untuk 

mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena sudah menjadi 

kebiasaan. 

5. Pictorial Health Warning (PHW) 

      Pictorial Health Warning atau atau Peringatan Kesehatan adalah 

gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya 

merokok. Gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan harus mempunyai 

satu makna yang tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk 

Tembakau dan bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada Kemasan 

Produk Tembakau. (Permenkes No.28, 2013). 

      Peringatan kesehatan berbentuk gambar di bungkus rokok memberikan 

peluang bagi Indonesia menjadi negara ASEAN ke-5 yang memiliki 

peraturan ini. 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 (Depkes, 

2014). 

      Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 28 

Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi 

Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau pasal 4 ayat 1, Peringatan 

Kesehatan terdiri atas 5 jenis yang berbeda, yang dicantumkan pada setiap 
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1 varian Produk Tembakau dengan porsi masing-masing 20% dari jumlah 

setiap varian Produk Tembakau pada waktu yang bersamaan.  

      Menurut Kahnert (2014) dalam jurnal pencegahan kanker yang 

diterbitkan di online jurnal Heideleberg mengatakan bahwa penggunaan 

Pictorial Health Warning (PHW) di kemasan rokok sangat efektif dalam 

program pencegahan konsumsi tembakau karena PHW terbukti mencegah 

pemuda untuk mencoba konsumsi rokok, memberikan motivasi untuk 

berhenti merokok dan mencegah kembaliny aorang yang telah berhenti 

merokok untuk kembali menjadi perokok. Selain itu, PHW membantu 

untuk menurunkan angka kontribusi dan penggunaan tembakau, 

menurunkan angka kematian dan kejadian masalah kesehatan 

berhubungan dengan tembakau dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

      Peringatan kesehatan pada bungkus rokok adalah strategi efektif untuk 

menyuarakan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya terkait dengan 

penggunaan tembakau. Banyak studi telah mengungkapkan keefektivan 

PHW pada bungkus rokok. Studi di Mauritius mengenai dampak dari 

PHW terhadap sikap dan persepsi perokok dinegara tersebut menunjukkan 

bahwa implementasi dari PHW secara signifikan telah meningkatkan 

keefektifan sebuah peringatan kesehatan dan penurunan angka penggunaan 

tembakau (Green et al, 2014). 

      Tobacco Control Support Center (Hafid, 2015), Indonesia merilis hasil 

penelitian tentang efektivitas peringatan kesehatan bergambar pada 
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bungkus rokok di Tanah Air yang melibatkan dinas kesehatan, universitas, 

dan lembaga perlindungan anak di berbagai kota dengan Universitas 

Airlangga dan diikuti 5.409 responden di 13 kabupaten/kota. Hasilnya, 

gambar yang paling menakutkan dan memotivasi perokok untuk berhenti 

menurut hasil riset ilmiah tersebut adalah gambar kanker paru-paru. 

Gambar nomor 5 yaitu gambar paru-paru yang menghitam karena kanker 

dianggap paling efektif meyakinkan 86,1% perokok untuk berhenti 

merokok serta meyakinkan 91,5% mantan perokok untuk tetap berhenti 

merokok. Sebagian besar responden merasa takut ketika melihat 

peringatan kesehatan bergambar. Sebanyak 94,9% merasa gambar kanker 

paru-paru paling menyeramkan, menyusul gambar kanker tenggorokan 

93,6% dan kanker mulut 92,5%. 

6. Poster 

      Poster merupakan pesan singkat dalam bentuk gambar dengan tujuan 

untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik pada sesuatu , atau 

mempengaruhi agar seseorang bertindak akan suatu hal. Poster tidak 

dapat memberi pelajaran dengan sendirinya, karena keterbatasan kata-

kata. Poster lebih cocok kalau diperuntukan sebagai tindak lanjut dari 

suatu pesan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dengan 

demikian poster bertujuan untuk mengingatkan kembali dan 

mengarahkan pembaca kearah tindakan tertentu sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh komunikator (Tria, dkk, 2010) 
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      Poster berperan penting dalam pencapaian tujuan komunikasi berupa 

perubahan sikap (attitude change), pendapat (oponion change) (Erowati, 

2014) Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Rahman (2012) 

menunjukan bahwa media luar ruang yang meliputi jenis media luar 

ruang dan Pengaruh media luar ruang yaitu billbord atau poster memiliki 

hubungan paling dominan terhadap tindakan merokok. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Liem (2014) menunjukan bahwa 

media massa bukanlah televisi melainkan billbord atau poster yang lebih 

berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja. 

7. Pengaruh Komunikasi Visual Terhadap Perilaku 

        Komunikasi visual (Komunikasi melalui penglihatan) adalah sebuah 

rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain 

dengan penggunaan mediapenggambaran yang hanyaterbaca oleh indera 

penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, 

tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi dan warna dalam penyampaian 

(Smith, 2005) 

        Dalam penelitian (Siagian, dkk, 2010) media visual dapat 

berpengaruh dalam meningkatkan perilaku jajanan sehat siswa di 

sekolahan, maka paparan media visual bisa meningkatkat perubahan 

perilaku seseorang dari hasil isi media visual tersebut. Perubahan sikap 

dan perilaku dari hasil paparan media visual bisa dilihat juga dari hasil 

penelitian (Soebroto, dkk, 2009) bahwa hasil dari paparan media visual di 
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dalam ruang kelas dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku siswa 

terhadap minta dan hasil belajar dalam mata pelajaran kimia. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok:  

a. Kebiasaan 

b. Reaksi Emosi 

c. Lingkungan Sosial 

d. Biologis 

 

 

e. Lingkunga 

f.  Sosial 

g. Biologis 

 

Merokok/Perokok 

 

Intervensi Poster 

Berbasis Pictorial Health 

Warning  

Perilaku Merokok 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Kuat 

4. Sangat Kuat 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 
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C. Hipotesis 

       Ada pengaruh poster berbasis Pictorial Health Warning (PHW) Terhadap 

perilaku merokok remaja dusun Tlogo, Kasihan, Bantul. 


