
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

      Dusun Tamantirto merupakan wilayah dusun yang termasuk dalam 

padukuhan Geblagan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Geblagan terdiri 7 Rukun 

Tetangga (RT) yang berbatasan dengan Padukuhan Ngebel di sebelah 

selatan, Padukuhan Gatak di sebelah timur dan Padukuhan Ambarketawang 

di sebelah utara dan barat. Wilayah dusun Tlogo terdiri dari 3 rukun 

tetangga (RT) dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) yaitu RT 05 dengan 87 

KK (kepala keluarga), RT 06 dengan 83 KK (kepala keluarga) dan RT 07 

dengan 80 KK (kepala keluarga) dan jumlah KK (kepala keluarga) dusun 

Tlogo terdiri dari 250 kepala keluarga. Dusun Tlogo yang masuk kedalam 

wilayah Dukuh Geblagan dipimpin oleh seorang kepala dukuh yaitu bapak 

Triyono. Variasi pekerjaan masyarakat dusun Tlogo adalah pedagang, 

Pegawai Negeri Sipil, dan wirausaha dengan variasi usia didominasi oleh 

usia dewasa diikuti dengan remaja. 

      Remaja di dusun Tlogo tergabung dalam organisasi kepemudaan yang 

diketuai oleh satu remaja yaitu saudara Alfian. Kegiatan remaja di dusun 

Tlogo dapat berupa kegiatan gotong royong, pengajian, pelaksana kegiatan 

dalam rangka memperingati hari besar islam serta hari besar Nasional di 

dusun tersebut serta dalam kegiatan dususn Tlogo belum pernah 

mendapatkan suatu bantuan atau sponsor kegiatan dusun dari produsen 
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rokok. Warga dusun Tlogo sebelumnya belum pernah mendapatkan 

sosialisasi mengenai bahaya dari konsumsi tembakau dan juga warga dusun 

Tlogo belum pernah mengadakan sebuah acara yang berkaitan dengan 

tentang anti rokok. Hasil inspeksi lingkungan dusun Tlogo di warung-

warung dan di sudut jalan-jalan dusun Tlogo terdapat beberapa spanduk dan 

poster sebuah iklan rokok maupun slogan produk rokok yang terpasang di 

beberapa warung sembako di lingkungan dusun Tlogo.  
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden Penelitian 

       Kaerena pada dasrnya semua responden itu selalau Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 32 remaja dengan status perokok, 

bertempat tinggal di daerah dusun Tlogo, Padukuhan Geblakan, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY. Responden dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok perlakuan yang diberikan intervensi berupa 

penempelan poster di dinding kamar sebanyak 16 responden dan 

kelompok kontrol sebanyak 16 orang yang tanpa perlakuan. Hasil 

tentang karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, agama, suku, usia pertama kali merokok, alasan merokok, 

frekuensi merokok, jumlah batang rokok dalam sehari, jumlah usaha 

berhenti merokok dan lama tidur di kamar. Data gambaran karakteristik 

responden disajikan dalam bentuk tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden (n= 32) 

Karakteristik 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

% 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

% 

Jenis Kelamin     

a. Laki-laki 16 100 16 100 

Usia sekarang     

a. 15 tahun 1 6,3 1 6,3 

b. 16 tahun 6 37,5 8 50 

c. 17 tahun 2 12,5 2 12,5 

d. 18 tahun 4 25 2 12,5 

e. 19 tahun 3 18,8 3 18,8 

Agama     

Islam 16 100 16 100 

Suku     

a. Jawa 13 81,3 15 93,8 

b. Dayak 1 6,3 1 6,3 

c. Melayu 1 6,3   

d. Sunda 1 6,3   

Usia pertama kali merokok     

a. 5-11 tahun 8 50 8 50 

b. 12-15 tahun 8 50 8 50 

Alasan merokok     

a. Orang tua dan saudara 

kandung 

  4 25 

b. Pengaruh teman 14 87,5 4 25 

c. Pengaruh media massa   5 31,4 

d. Pengaruh media sosial 2 12,5 3 18,8 

e. Dan lain-lain     

Frekuensi merokok     

a. Beberapa kali dalam 

sehari 

5 31,3 4 25 

b. Beberapa kali dalam 

seminggu, terutama 

weekend 

  6 37,5 

c. Kapanpun saat sedang 

berkumpul dengan 

teman-teman. 

9 56,3 4 25 

d. dan lain-lain 2 12,5 2 12,5 

Jumlah rokok dalam sehari     

a. 1-5 batang 2 12,5 2 12,5 

b. 6-10 batang 1 6,3 4 25 

c. 11-15 batang 8 50 3 18,8 

d. 16-20 batang 5 31,3 5 31,3 

e. > 20 batang   2 12,5 

Jumlah usaha berhenti 

merokok 

    

a. 1-2 kali 6 37,5 4 25 

b. 3-5 kali 5 31,3 4 25 
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Karakteristik 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

% 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

% 

c. > 5 kali 5 31,3 8 50 

Lama tidur di kamar     

a. 1-3 Jam     

b. 4-6 Jam 2 12,5 2 12,5 

c. 7-9 Jam 10 62,5 14 87,5 

d. 10-12 Jam 4 25   

Sumber. Data Primer (2016) 

       Tabel 4.1 menunjukan hasil dengan responden berdasarkan usia 

terbanyak pada kelompok penelitian adalah 16 tahun dengan jumlah 6 

responden (37,5%) pada kelompok perlakuan dan 8 responden(50%) pada 

kelompok kontrol. 100% responden pada kelompok penelitian ini 

beragama islam dan suku responden terbanyak yaitu suku jawa dengan 

hasil 13 responden (81,3%) pada kelompok perlakuan dan 15 responden 

(93,8%) pada kelompok kontrol. 

       Selanjutnya pada Tabel 4.1 menunjukan data usia pertama kali 

merokok responden yaitu dengan hasil 8 responden (50%) mengaku 

merokok pertama kali pada rentang usia 5-11 tahun. Data alasan merokok 

responden di dominasi oleh pengaruh teman dengan hasil (87,5%) dengan 

14 responden. Frekuensi merokok responden kelompok perlakuan 

menunjukan hasil pada frekuensi kapanpun saat sedang berkumpul 

dengan teman-teman (56,3%) dengan 9 responden. Jumlah rokok yang di 

konsusmsi dalam sehari oleh responden pada kelompok perlakukan 

menunjukan jumlah terbanyak pada 11-15 batang menunjukan hasil 

(50%) dengan 8 responden. Dalam tabel 4.1 menunjukan jumlah usaha 

berhenti merokok terbanyak pada kelompok perlakuan yaitu 1-2 kali 
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dengan hasil (37,5%) dengan 6 responden. Kategori lama tidur di kamar 

menunjukan hasil yang sama dalam dua kemlompok dengan lama tidur 

dikamar 7-9 jam yaitu (62,5%) dengan 10 responden dan (87,5%) dengan 

14 responden. 

2. Perilaku merokok dan hasil pengujian hipotesis kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol pada awal (prestest) dan akhir (postest). 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Perilaku Merokok dan Hasil Pengujian 

Hipotesis Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol pada Awal (pretest) 

dan Akhir (postest) (n=16) 

Kemlompok 
Perilaku 

merokok 
Pretest Mean Postest Mean 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

  Jumlah % Jumlah %  

Perlakuan Ringan 1 1,6% 2 3,1% 

0,414 
 Sedang 10 15,6% 10 15,6% 

 Kuat 5 7,8% 4 6,3% 

 Sangat kuat     

Kontrol Ringan 2 3,1% 3 4,7% 

0,414 
 Sedang 9 14,1% 9 14,1% 

 Kuat 5 7,8% 4 6,3% 

 Sangat kuat     

 Jumlah 16 100 16 100  

Sumber. Data Primer (2016) 

       Tabel 4.3 menunjukan bahwa perilaku merokok kelompok perlakuan 

awal (prestest) diperoleh perilaku merokok paling dominan adalah 

kategori sedang berjumlah 10 responden (15,6%). Perilaku merokok 

kelompok kontrol awal (pretest) diperoleh perilaku merokok paling 

dominan terdapat pada ketegori sedang dengan jumlah 9 responden 

(14,1%). 
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3. Hasil analisa perilaku merokok pretest dan postest pada kelompok 

Perlakuan dan kelompok kontrol. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Mann-Whitney Perbedaan Perilaku Merokok 

Pretest Pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol dan Hasil Analisis Mann-

Whitney Test Perbedaan Perilaku Merokok Posttest Pada Kelompok 

Perlakuan dan Kontrol. (N= 32) 

Kelompok n Mean 

Delta 

mean 

(∂    

Std. 

deviation 
P.value 

Pretest 
Perlakuan  16 16,84 

0,68 0,623 0,812 
Kontrol  16 16,16 

Posttest 
Perlakuan  16 16,88 

0,75 0,623 0,838 
Kontrol  16 16,13 

Sumber. Data Primer (2016)        

        Dari hasil Tabel 4.5, telah dilakukan uji Mann-Whitney Test 

diperoleh nilai P=0,812 dan hasil dengan uji Mann-whitney Test diperoleh 

nilai P=0,838. 

C. PEMBAHAASAN 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin dan Usia Sekarang 

       Data karakteristik responden jenis kelamin didominasi oleh  

responden pada kategori laki-laki dengan jumlah 16 responden 

(100%). Karakteristik responden berdasarkan usia rata-rata pada 

kelompok kontrol dan perlakuan yaitu 16 tahun sebanyak 6 

responden (37,5%). Data yang diperoleh oleh peneliti sesuai 

dengan data data RISKESDAS mengenai prevalensi konsumsi 

tembakau penduduk berdasarkan umur > 15 tahun di Indonesia 

pada Tahun 2013 yaitu laki-laki lebih dominan dengan hasil 64,9 
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% dan perempuan dengan hasil 2,1% (TCSC,IAKMI, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2013) juga menunjukkan 

hasil bahwa prevalensi yang perokok laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Pernyataan diatas didukung oleh 

(Jamal, 2009) dengan hasil penelitianya bahwa presentase perokok 

pria paling banyak berada di kawasan Jawa yaitu (24%). 

    Tingginya jumlah perokok laki-laki yang khususnya di usia >15 

tahun atau usia remaja berhubungan dengan beberapa faktor seperti 

frekuensi merokok, teman sabaya, dan iklan rokok dapat 

mempengaruhi perilaku merokok (Rosita,dkk, 2012 : Rachmat, 

dkk, 2013). Hasil dari penelitian (Liem, 2014) faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok adalah  media massa, keluarga 

dan teman dapat berpengaruh dalam perilaku merokok. Laki-laki 

sangatlah rentan terhadap perilaku beresiko yang salah satunya 

perilaku beresiko merokok dibandingkan dengan perempuan yang  

penyebabnya adalah nilai yang ada dalam masyarakat bahwa laki-

laki diberi kebebasan dalam banyak hal dan lebih bebas dari 

pengawasan orang tua daripada perempuan (Maisya, 2014). 

        Analisis peneliti bahwa jenis kelamin didominasi oleh 

responden pada kategori laki-laki karena laki-laki sangatlah rentan 

perilaku beresiko salah satunya perilaku merokok dibandingkan 

dengan perempuan karena nilai budaya masyarakat kita 

memberikan kebebasan dalam banyak hal dibandingkan dengan 
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perempuan dan analisis peneliti dalam usia rata-rata hasil 

penelitian yaitu pada usia 16 tahun, hal ini dikarenakan pada masa 

ini mereka banyak berinteraksi dengan teman sebaya dimana 

mereka bebas melakukan perilaku merokok tanpa pengawasan 

orang dewasa atau orang tua dan juga terpaparnya oleh media masa 

yang berada dilingkunganya. 

b. Agama dan Suku 

       Dalam karakteristik agama didominasi oleh kategori agama 

islam dengan jumlah 16 responden (100%). Hasil data demografi 

menyatakan bahwa responden dari penelitian ini didominasi oleh 

suku jawa sebanyak 13 responden (81,3%). Fakta ini tidak sesuai 

dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

sikap dan perilaku yang sesuai nilai budaya Jawa maka semakin 

sedikit perilaku nakal yang ada pada remaja Jawa (Rachim, 

Nashori, 2007).  

       Hubungan budaya jawa dengan perilaku merokok 

berhubungan dengan kenyataan bahwa di pulau jawa sendiri tinggi 

akan jumlah pabrik rokok dibandingkan dengan pulau lainnya. Hal 

ini sependapat dengan (Mayangsari, dkk, 2014) yaitu pabrik rokok 

yang di miliki PT. Djarum adalah salah satu perusahaan penghasil 

rokok terbesar di Indonesia yang kegiatan produksi dan 

operasionalnya bertempat di Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah, 

dan di dukung oleh (Budyono dan Aji, 2015) terdapat 11 pabrik 
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rokok di kabupaten Kudus, Provinsis Jawa Tengah. Fakta lain yang 

di dapat oleh (Jamal, 2009) presentase perokok pria paling banyak 

adalah kawasan Jawa (24%), IBT (Indonesia Bagian Timur) (15%) 

dan Sumatra (13%). 

       Analisis peneliti bahwa mayoritas penduduk indonesia itu 

adalah beragama islam maka karateristik responden didominasi 

oleh kategori agama islam dan analisis peneliti dalam hasil data 

demografi suku responden didominasi oleh suku jawa, dalam hal 

ini karena penduduk jawa berada di tengah-tangah pabrik rokok 

yang bisa menyebabkan perilaku merokok tinggi. 

c. Usia Pertama kali Merokok 

       Dari Tabel 4.1 usia pertama kali merokok didapat pada usia 

12-15 tahun dengan 8 responden. Pernyataan ini juga didukung 

oleh adanya peningkatan prevalensi usia merokok pada remaja 

laki-laki pada usia 10-14 tahun dari 2007-2013 (TCSC, IAMKI, 

2014). Usia 12-15 tahun atau pada masa remaja awal dimana pada 

masa ini terdapat peningkatan emosional hasil dari kondisi sosial 

yang menyatakan bahwa remaja berada dalam konsidi baru yang 

berbeda dari sebelumnya atau masa anak-anak (Jahja, 2011). 

       Tingginya jumlah perokok laki-laki yang khususnya di usia 

remaja awal tahun berhubungan dengan beberapa faktor seperti 

frekuensi merokok, teman sabaya, dan iklan rokok dapat 

mempengaruhi perilaku merokok (Rosita,dkk, 2012) (Rachmat, 
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dkk, 2013). Hasil dari penelitian (Liem, 2014) faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok adalah  media massa, keluarga 

dan teman dapat berpengaruh dalam perilaku merokok sehingga 

masa remaja ini bisa membuat mereka gampang menggunakan zat 

terlarang atau mengkonsumsi tembakau. Ada beberapa perubahan 

yang terjadi semasa remaja yang salah satunya yaitu perubahan 

dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang 

lain (Jahja, 2011). Brehm dan Kassin (dalam Suminar, dkk, 2015)  

        Analisis peneliti bahwa pada usia 10-14 tahun yaitu yang 

disebut remaja awal akan mengalami peningkatan emosional dalam 

diri mereka hasil dari lingkunganya seperti teman sebaya dimana 

mereka akan mengalami pengalaman baru dari usia sebelumnya 

atau masa anak-anak ke masa remaja. 

d. Alasan Merokok dan Frekuensi Merokok 

       Alasan merokok responden pada penelitian ini terdapat pada 

pengaruh teman dengan jumlah 14 responden (87,5%). Data yang 

didapat didalam penelitian ini sesuai dengan fakta bahwa 

kebanyakan remaja memulai kebiasaan merokok karena ikut-ikutan 

teman atau karena terpengaruh oleh lingkungan sosial (Komalasari, 

2006). Data tersebut juga didukung dengan penelitian lain yang 

menunjukan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengaruh 

teman atau kelompok sebaya dengan perilaku merokok 

(Rachmat,dkk, (2013) dan Musdalifah, dkk (2011)). 
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        Pada masa remaja dapat terjadi beberapa perubahan salah 

satunya yaitu 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 (Jahja, 2011). 

Fakta tersebut di dukung oleh (Liem, 2014) yaitu teman teman 

memiliki pengaruh terhadap perilaku merokok remaja. 

       Dari hasil Tabel 4.1 menunjukan data frekuensi merokok di 

dominasi oleh kategori kapanpun saat sedang berkumpul dengan 

teman-teman sebanyak 9 responden (56,3%). Adapun dalam 

penelitian yang didapatkan oleh (Enoch,dkk, 2015) kebiasaan 

merokok mahasiswa dimulai dari umur yang paling muda 17 tahun 

berdasarkan frekuensinya dalam 1 hari didapatkan hasil dengan 

kategori frekuensi berat (17,7%) adalah jumlah terendah sebanyak 

8 orang. Faktor yang menyebabkan frekuensi merokok kapanpun 

saat berkumpul dengan teman-teman menurut hasil penelitian 

(Wibawa,dkk, 2013) yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor iklan 

rokok. 

     Hal ini dikarenakan frekuensi merokok yang ditunjukkan 

responden sudah termasuk kedalam kategori perilaku merokok 

yang sudah menjadi kebiasaan, karena perilaku remaja untuk 

menggunakan rokok sama sekali bukan karena untuk 

mengendalikan perasaan mereka, tetapi sudah menjadi kebiasaan 
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(Smet, 2013). Dalam hasil penelitian lain menunjukan bahwa 

dalam frekuensi merokok dengan kategori kapanpun saat sedang 

berkumpul dengan teman-teman sudah temasuk dalam tipe 

perilaku perokok pengaruh postif, dimana merokok sudah sebagai 

relaxan untuk mengalami pengaruh positif kenikmatan (Hartini, 

dkk, 2012). Dalam perilaku merokok menurut (Komalasari, 2006) 

dibagi menjadi beberapa sebab salah satunya yaitu lingkungan 

sosial. Kebanyakan remaja memulai kebiasaan merokok karena 

ikut-ikutan teman sehingga perilaku rokok itu mudah dibentuk.  

        Analisis peneliti bahawa alasan merokok responden yaitu 

ikut-ikutan teman, hal ini karena disebabkan oleh lingkungan sosial 

yang mereka tempati dimana terdapat contoh perilaku merokok 

yang dapat mereka ikuti seperti orang dewasa dan keluarga mereka 

sendiri dan frekuensi merokok responden dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan seperti teman sebaya, bahkan frekuensi merokok 

responden sudah berat yang menjadikan perilaku merokok sudah 

menjadi kebiasaan. 

e. Jumlah Rokok dalam Sehari dan Usaha Berhenti Merokok 

       Dari hasil Tabel 4.1 menunjukan jumlah rokok dalam sehari 

paling dominan pada kategori konsumsi rokok 11-15 batang 

dengan jumlah 8 responden (50%). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Irawati, dkk, 2011) juga menunjukan bahwa jumlah rokok yang 

dihisap dalam sehari  oleh perokok laki-laki yaitu 10-20 batang 
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dalam sehari (63,3%) Para remaja didalam penelitian ini sudah 

menunjukan perilaku merokok pada tahap Maintenance of Smoking 

dimana merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara 

mengaturan diri dan juga sudah menjadi pada perokok berat 

,menurut Komasari, Helmi (2014) dan Smet (2013).  

     Berdasarkan karakteristik jumlah usaha berhenti merokok 

didapat hasil yang dominan pada kategori 1-2 kali usaha berhenti 

merokok dengan jumlah 6 responden (37,5%). Remaja yang 

memiliki usaha berhenti merokok dengan niat usaha yang rendah 

atau lebih 1-2 kali kurang menentuka keberhasilan dari upaya 

berhenti merokok, karena salah satu keberhasilan berhenti merokok 

yaitu niat berhenti merokok yang tinggi (Rosita, dkk, 2012). Pada 

kelompok kontrol usaha berhenti merokok didapatkan lebih tinggi 

yaitu 8 responden (50%). Menurut Laventhal dan Clearly dalam 

(Aula, 2010) terdapat tahapan dalam merokok salah satunya adalah 

tahap perintisan yaitu seseorang mencoba dan memutuskan untuk 

memeneruskan atau berhenti merokok ( (Jamal, 2009). Didukung 

oleh penelitian (Pratiwi, 2103) menjelaskan bahwa Perceived 

Behavior Control (PBC) yaitu keyakinan mengenai sumber-sumber 

dan kesepakatan yang dibutuhkan untuk memunculkan tingkah 

laku berhenti merokok dan persepsi individu mengenai seberapa 

kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dalam memunculkan 

tingkah laku remaja untuk upaya berhenti merokok. 
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       Analisis peneliti bahwa jumlah rokok dalam sehari responden 

sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri sampai 

sudah menjadi perokok berat dan usaha berhenti merokok 

responden masih dalam tahap perintisan atau seseorang mencoba 

dan memutuskan untuk bnerhenti atau tetap merokok. 

f. Lama Tidur di Kamar 

       Dalam karakteristik lama tidur dikamar menunjukan pada kategori 

7-9 jam yang paling dominan dengan jumlah 10 responden (62,5%) dan 

pada kelompok perlakuan 14 responden (87,5%) Analisi peneliti 

menunjukan lama tidur yang sehat dalam sehari pada usia remaja 

hingga dewasa muda yaitu 7-10 jam dalam sehari National Sleep 

Foundation (2013). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Kairupan, dkk (2016) yaitu terdapat pengaruh dari perilaku merokok 

terhadap pola tidur individu yang menyebabkan terjadinya insomnia 

atau kesukaran dalam memulai dan mempertahankan tidur sehingga 

tidak terpenuhi kebutuhan tidurnya. Dalam penelitian Lovell, dkk 

(2015) menunjukan kualitas tidur yang buruk pada laki-laki dapat 

menimbulkan gejala depresi yang mengakibatkan menurunya perilaku 

kesehatan individu. Analisis peneliti bahwa untuk tingkat berada di 

dalam kamar dalam sehari kurang terpenuhi karena lama tidur yang 

tinggi yang menyebabkan sedikit adanya paparan media visual poster 

PHW terhadap individu. 
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2. Perilaku Merokok Kelompok Penelitian dan Kontrol 

       Dalam penelitian ini terlihat hasil yang mendominasi adalah kategori 

perubahan perilaku merokok pada kategori perilaku sedang (15,6%). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Soebroto,dkk, 2009) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan media visual di ruang 

kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau terdapat pengaruh 

media visual di ruangg kelas yaitu sebesar 57,29%. Akmal, Rahmatika, 

dan Fitria (2015) mengemukakan bahwa penggunaan media visual 

poster, leaflet disertai dengan presentasi efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan siswa menegenai bahaya merokok, tetapi tidak dapat 

mempengaruhi sikap siswa terhadap perilaku merokok. Terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan perilaku remaja yaitu 

bukanlah televisi melainkan media masa atau media visual yaitu blilbord 

yang dapat berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja diantara 

dengan pengaruh yang lainya (Liem, 2014). 

        Dalam analisis peneliti mengungkapkan bahwa kategori perubahan 

perilaku yang didapat dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu televisi dan media masa atau bilbord yang 

menyebabkan adanya perilaku merokok remaja dan juga untuk 

membentuk sebuah perubahan perilaku merokok perlu pemberian 

intervensi yang lebih tidak hanya sebuah media visual poster. 
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3. Pengaruh Pemberian Poster Berbasis (Pictorial Health Warning) 

Terhadap Perilaku Merokok Kelompok Penelitian dan Kontrol. 

       Hasil uji pada kelompok penelitian didapatkan nilai p =<0,414 

dengan arti, tidak terdapat perbedaan tingkat perilaku merokok remaja 

kelompok perlakuan sebelum dan setelah diberiikan poster PHW. Hasil 

ini menunjukan bahwa tidak terdapat peningkatan perilaku merokok 

remaja yang mendapatkan poster PHW. Dalam teori bentuk perilaku 

manusia mengemukakan bahwa terdapat 2 macam respon bentuk 

perilaku yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif, bentuk pasif adalah respon 

internal yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara 

langsung dapat terlihat oleh orang lain (Wawan dan Dewi, 2011). 

Dikatan dalam dalam faktor-faktor perilaku manusia (Wawan dan Dewi, 

2011) responden dalam penelitian ini termasuk kedalam faktor – faktor 

perilaku sadar yang merugikan kesehatan. 

         Menurut mukminan dalam (Nurseto 2011), prinsip pengembangan 

dan produksi media perlu di perhatikan prinsip VISUALS, yang salah 

satunya yaitu Interisting atau Menarik, jadi untuk mendapatkan perhatian 

dari penglihat poster haruslah menarik dan dalam penelitian ini poster 

yang digunakan sangatlah tidak menarik penglihat yang menyebabkan 

tidak ada pengaruh terhadap penempelan media poster. Tidak adanya 

pengaruh dalam penelitian ini berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok yaitu teman sebaya dan frekuensi 

merokok (Rosita,dkk, 2012) (Rachmat, dkk, 2013). Diperkuat menurut 
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Nurhayati dalam Wiratini, Yanti dan Wijaya (2015) yaitu remaja 

memiliki kecenderungan yang sangat intensif dengan teman sebaya dari 

pada dengan orang tuanya seperti remaja melakukan sesuatu secara 

bersama-sama dengan temanya daripada melakukanya sendiri. Iklan 

media dapat berpengaruh dalam perilaku merokok (Liem, 2014) dan 

jumlah konsumsi rokok dalam sehari dalam kategori perokok berat yaitu 

masuk kedalam tahap Maintenance of smoking dimana merokok sudah 

menjadi pada perokok berat ,menurut Komasari, Helmi (2014) dan Smet 

(2013). Adanya peningkatan prevalensi usia merokok pada remaja laki-

laki pada usia 10-14 tahun dari 2007-2013 (TCSC, IAMKI, 2014). Usia 

12-15 tahun atau pada masa remaja awal dimana pada masa ini terdapat 

peningkatan emosional hasil dari kondisi sosial yang menyatakan bahwa 

remaja berada dalam konsidi baru yang berbeda dari sebelumnya atau 

masa anak-anak (Jahja, 2011).  

        Tidak ada pengaruh dalam pemberian poster terhadap perilaku 

berhenti merokok karena faktor frekuensi merokok responden yaitu data 

frekuensi merokok di dominasi oleh kategori kapanpun saat sedang 

berkumpul dengan teman-teman sebanyak 9 responden (56,3%). Adapun 

dalam penelitian yang didapatkan oleh (Enoch,dkk, 2015) kebiasaan 

merokok mahasiswa dimulai dari umur yang paling muda 17 tahun 

berdasarkan frekuensinya dalam 1 hari didapatkan hasil dengan kategori 

frekuensi berat (17,7%) adalah jumlah terendah sebanyak 8 orang. Faktor 

yang menyebabkan frekuensi merokok kapanpun saat berkumpul dengan 
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teman-teman menurut hasil penelitian (Wibawa,dkk, 2013) yaitu faktor 

lingkungan sosial dan faktor iklan rokok. Adapun dalam masalah gambar 

pictorial health warning hasil penelitian yang ditulis di jurnal 

“Communication Research” oleh tim peneliti dari Universitas Illinois 

dalam Kompasiana (2016) bahwa menambahkan gambar-gambar 

peringatan tampaknya tidak menghalangi niat orang untuk merokok. 

Peringatan itu dipandang oleh banyak pihak sebagai “ancaman atas 

kebebasan,pilihan, atau otonomi”, sehingga keefektifan gambar pictorial 

health warning tidak mudah untuk merubah perilaku berhenti merokok. 

         Analisis peneliti bahwa responden dalam penelitian ini memiliki 

perilaku sadar yang merugikan kesehatan dimana respoden sudah 

mengetahui mengenai bahaya rokok untuk dirinya tetapi responden 

masih mengkonsumsi rokok dengan bahaya di akan diderita dari hasil 

perilaku merokoknya dan didalam produksi poster berbasis PHW salah 

satunya tidak memilik prinsip Interisting atau menarik melainkan 

menakutkan sehingga poster berbasis PHW tidak mendaptkan perhatian 

yang menarik dari responden yang menyebabkan tidak adanya pengaruh 

dari pemberian poster berbasis PHW terhadap perilaku merokok 

responden. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku merokok 

seperti teman sebaya, frekuensi merokok, iklan media, dan jumlah 

konsumsi rokok sehingga keberhasilan dari paparan media visual poster 

berbasis PHW tidak mendapatkan pengaruh yang signifikan karena 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok tersebut. 
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          Tingkat perilaku merokok remaja kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah tidak berikan poster PHW cenderung terdapat peningkatan dan 

hasil uji menunjukan bahwa tidak terdapat perubahan perilaku merokok 

awal dan akhir pada kelompok kontrol (p=0,414<0,05). Dalam perilaku 

kesehatan terdapat beberapa hal penting yaitu masalah pembentukan dan 

perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari 

sebuah pemberian informasi kesehatan (Notoatmojo, 2007). Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku remaja seperti 

konsumsi rokok dalam sehari, teman sebaya, iklan media di 

lingkunganya menurut Liem (2014) Rosita,dkk (2012) Rahmat,dkk 

(2013) sehingga faktor ini yang mempertahankan perilaku merokok para 

remaja yang belum dapat terkendalikan sepenuhnya dalam kegiatan para 

remaja ini semua. Analisis peneliti bahwa perilaku merokok kelompok 

kontrol tidak terdapat perubahan dikarenakan kelompok kontrol tidak 

diberikan perlakuan atau ditempel poster berbasis PHW di ding-ding 

kamar responden. Peneliti berpendapat dengan adanya perubahan 

perilaku dibutuhkan adanya sebuah pemberian informasi atau paparan 

media visual poster berbasis PHW untuk mendapatkan perubahan 

perilaku dan meminimalisir atau menghindari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan perilaku seperti teman sebaya yang merokok. 

        Hasil uji pada kelompok penelitian perilaku merokok p=0,838 

dengan arti, tidak terdapat perbedaan perilaku merokok saat dilakukan 

posttest atau diberikan poster PHW pada kelompok perlakuan dan tidak 
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diberikan poster pada kelompok kontrol. Hosland, et al (1953) dalam 

(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 atau ditolak. 

Apabila 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). Menurut Katz perilaku dilatarbelaknagi 

oleh kebutuhan 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. Pernyataan 

diatas didukung oleh Etrawati (2014) dalam hasil penelitianya 

menemukan bahwa faktor psikososial (pengaruh teman, media massa dan 

kebudayaan) memberikan dampak yang cukup besar dalam sebuah 

pembentukan perilaku merokok pada remaja. Penelitian lain juga 

mendapatkan adanya hubungan antara harga diri, konfromitas teman 
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sebaya dengan kenakalan remaja atau seperti perilaku merokok remaja ( 

Hidayati, 2016). Adapun dalam penelitian (Muslimin, dkk., 2013) yaitu 

penyebab utama perilaku merokok pada siswa ada dua faktor yakni 

faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu aktualisasi diri (agar 

terlihat lebih dewasa dan jantan), sedangkan faktor internal yakni 

pengaruh teman, orang tua perokok, lingkungan dan kebiasaan dalam 

kelompok. Menurut teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow 

dalam Mendari (2010) inti dari teori Maslow yaitu kebutuhan tersusun 

dalam suatu hierarki yang dimana kebutuhan di tingkat paling rendah 

adalah kebutuhan fisiologis sedangkan kebutuhan di tingkat paling tinggi 

adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dalam hubungan kontrol diri dengan 

perilaku merokok kalangan remaja didapatkan bahwa semkin tinggi 

kontrol diri remaja, semakin rendah perilaku merokonya (Runtukahu, 

dkk., 2015) 

        Analisis peneliti bahwa perilaku merokok remaja tidak terdapat 

perubahan disebabkan oleh beberapa hal seperti stimulus (rangsang) 

berupa media poster berbasis PHW yang di berikan kepada responden 

ditolak, maka setelah stimulus yang diberikan ditolak selanjutnya 

stimulus ini tidak dilanjutkan pada proses berikutnya sehingga tidak 

timbul kesediaan untuk bertindak dan tidak mempunyai efek terhadap 

perubahan perilaku, serta perilaku responden senantiasa masih 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau lingkungan dengan 

terdapat perilaku merokok dan juga teman sebaya dengan perilaku 
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merokok. Didalam lingkungannya, remaja ingin mendaptkan sebuah 

pengakuan dalam hal kejantanan atau lebih dewasa, maka tidak 

terdapatnya perubahan perilaku berhenti merokok karena aktualisasi diri 

remaja masih tinggi. 

4. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Desain penelitian menggunakan pendekatan Quasy-Experimental 

with pre-test and post-test control group design. 

b. PHW nomor 5 yang digunakan sebagai poster telah terbukti 

gambar yang paling ditakuti diantar 4 gambar PHW yang lainya  

c. Penelitian ini dilakukan di remaja yang merupakan usia penduduk 

terbanyak. 

2. Kelemahan Penelitian  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berhenti merokok dan 

data demografi responden penelitian ini belum dibuktikan dan 

signifikasi hubunganya. 

b. Kuranganya pengawasan yang benar terhadap penempelan poster 

di kamar responden  

c. Resolusi gambar kanker paru-paru pada poster yang peneliti 

gunakan masih rendah. 

 



24 

 

5. Kesulitan Penelitian 

     Tantangan dan kesulitan yang dihadapi peneliti adalah tantangan didalam 

mengganti responden dikarenakan responden yang telah terdata sebelumnya 

mengundurkan diri. Adapun langkah yang dilakukan peneliti untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah mengganti responden penelitian dengan remaja yang 

terdaftar sebagai masyarakat sementara dusun Tlogo sesuai sesuai data remaja 

yang ada di kepala dusun Tlogo dan ketua perhimpunan remaja dusun Tlogo. 


