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ABSTRACT 

Background: The Government of Indonesia in 28 PERMENKES explains Pictorial Health Warning 

or Health Warnings are images and writings that provide information about the dangers of smoking. 

Drawings and writings Health Warnings shall have the meanings are printed together with the 

Tobacco Products Packaging and not a sticker attached to the Tobacco Product Packaging or 

replaced by the consumer with a cute sticker. Smoking behavior among adolescents need to be 

enhanced by utilizing the visual media image poster warning or PHW 

Purpose: The purpose of this study was to know effect of PHW-based poster on adolescent quit 

smoking behaviour hamlet Tlogo 

Methods: This study is a quantitative research, quasy-Experimental with pre-test and post-test control 

group design. Measurement of behaviors done during the pre-test and post-test for 1 month. The 

research was conducted from January to March 2016 in the hamlet Tlogo. Respondents consisted of 

16 treatment groups were given intervention in the form of posters based on PHW and 16 people in 

the control group. 

Results: The results of Wlicoxon Signed Ranks Test showed no influence PHW-based poster with a 

value p = <0.414 then there is no difference in the level of smoking behavior in the intervention group 

and the control group. The Mann-whitnet test  result on the difference in the smoking behavior of pre-

tets control group and treatment group obtained the result of 0,812 and the mann-whitney test result 

on the defference in the smoking behavior of post-test control group and treatment group obtained the 

result of 0,838. 

Conclusion: There is no effect of PHW-based poster on adolescent smoking behavior in Tlogo Village 

Kasihan Bantul. The next researchears are to be expected to do a deeper analysis on factors that 

related to adolescent smoking behaviour. 
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INTISARI 

Latar Belakang: Pemerintah Indonesia dalam PERMENKES No.28 menjelaskan Pictorial Health 

Warning 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 atau diganti oleh para konsumen dengan sticker lucu. 

Perilaku merokok dikalangan remaja perlu ditingkatkan dengan pemanfaat media visual poster 

gambar peringatan atau PHW 

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui pengaruh pemberian poster berbasis PHW 

terhadap perilaku berhenti merokok remaja dusun Tlogo 

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Quasy-Experimental with pre-test and 

post-test control group design. Pengukuran perilaku dilakukan saat pre-test dan post-test selama 1 

bulan. Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2016 di dusun Tlogo. Responden terdiri 

dari 16 orang kelompok perlakuan yang diberikan intervensi berupa poster bebabis PHW dan 16 

orang di dalam kelompok kontrol. 

Hasil Penelitian: Hasil uji Wlicoxon Signed Ranks Test yang menunjukan hasil tidak adanya 

pengaruh poster berbasis PHW dengan niali p=<0,414 maka tidak terdapat perbedaan tingkat perilaku 

merokok pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil uji Mann-Whitney pada perbedaan 

perilaku merokok pre-test   kelompok perlakuan  dan kelompok kontrol menunjukan hasil 0,812 dan 

hasil Mann-Whitney test pada perbedaan perilaku berhenti merokok post-test kelompok perlakuan dan 

kontrol menunjukan hasil 0,838.  

Kesimpulan: Tidak terdapat pengaruh pemberian poster berbasis PHW terhadap perilaku berhenti 

merokok remaja dusun Tlogo. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat dikembangkan lagi dengan 

mencapai hasil yang lebih baik kedepanya dan memperdalam semua faktor yang berhubungan dengan 

perilaku merokok remaja. 

 

Kata Kunci :Pictorial Health Warning, Poster, Perilaku Merokok, Remaja perokok 



PENDAHULUAN 

       Di negara berkembang, seperti 

Indonesia dalam buku TCSC-IAKMI 

(2014) jumlah perokok usia > 15 tahun 

dengan intensitas konsumsi rokok tiap hari 

mencapai 34,2% pada tahun 2007 dan 

meningkat pada tahun 2013 menjadi 

36,3% (Riskesdas, 2013). Pada tahun 

2012, perilaku merokok remaja di Provinsi 

Yogyakarta dengan rata-rata batang rokok 

yang dihisap yaitu 31,6% (Badan Pusat 

Statistika Yogyakarta, 2012). Hasil survey 

pendahuluan mengenai jumlah remaja 

perokok aktif di Dusun Tlogo, Tamantirto, 

Kasihan, Bantul menunjukan terdapat 32 

orang dari 112 remaja adalah perokok 

aktif. 

        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). WHO melaporkan bahwa 

pada tahun 2011 lebih dari 6 juta orang 

meninggal karena penyakit akibat rokok 

(Eriksen, 2012). 

       Dalam rangka pengendalian perilaku 

merokok tersebut, Indonesia telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2013 Tentang Pencantuman 

Peringatan Kesehatan dan Informasi 

Kesehatan Pada Kemasan Produk 

Tembakau yang didalamnya dijelaskan 

tentang penggunaan peringatan kesehatan 

yang wajib digunakan di bungkus rokok 

yang dikenal dengan Pictorial Health 

Warning (PHW). PHW sendiri terdiri dari 

5 macam gambar yang tujuannya adalah 

memberikan peringatan tentang bahaya 

rokok (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2013) Keefektifan label 

peringatan bergambar di bungkus rokok 



telah menunjukan adanya efek terhadap 

perilaku merokok (Azagaba, 2011). 

       Sebuah studi kasus yang di lakukan 

oleh Liem (2014) menunjukan bahwa 

media massa dalam bentuk billboard atau 

poster berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku merokok remaja. 

       Perilaku merupakan fungsi 

karakteristik individu dan lingkunganya. 

Karakteristik individu meliputi berbagai 

variabel seperti motif, nialai-nilai, sifat, 

kepribadian dan sikap yang saling 

berinteraksi satu sama lain dan kemudian 

berinteraksi pula dengan faktor-faktor 

lingkungan dalam menentukan perilaku 

(Azwar, 2010) Perilaku merokok adalah 

suatu kegiatan atau aktifitas membakar 

rokok dan kemudian menghisapnya dan 

menghembuskanya kembali dan dapat 

menimbulkan asap yang dapat terhisap 

oleh orang-orang disekitarnya (Aryani, 

2012). Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok yaitu 

suatu kebiasaan, reaksi emosi, lingkungan 

sosial dan biologis. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku merokok yaitu 

faktor lingkungan dapat membentuk 

sebuah perilaku merokok karena ikut-

ikutan teman ada juga oleh pengaruh iklan 

media masa dari produsen rokok 

(Komlasari, 2006).  

        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 mengenai pengaruh 

poster berbasis Pictorial Health Warning 

terhadap perilaku merokok remaja Dusun 

Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

       Pemberian poster berbasis PHW ini 

diharapkan dapat menjadi pilihan 

intervensi dalam membentuk perilaku 

untuk berhenti merokok dikalangan remaja 

serta dapat menjadi suatu acuan 

kepustakaan dan diharapkan dapat menjadi 

konstribusi sumber keilmuan untuk 

penelitian terkait yang sejenis seperti 

perilaku merokok di kalangan remaja. 

 



METODE  

       Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini 

menggunakan Quasy Eksperimental 

pretest-posttest with control group design. 

Total sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah remaja Dusun Tlogo 

berusia 10-19 tahun sebanyak 32 orang 

yang kemudian dibagi menjadi 10 orang 

kelompok perlakuan yang diberi intervensi 

berupa poster berbasis PHW berukuran 

20% dari dingding kamar dengan rasio 7:5 

dan 16 orang kelompok kontrol dengan 

menggunakan teknik simple random 

sampling. Penelitian ini berlangsung dari 

Januari – Maret 2016. 

       Perilaku merokok akan diukur pada 

saat Pretests dan Posttest (1 bulan setelah 

terpapar poster) dengan Kuesioner 

Perilaku Merokok Glover – Nillson 

Smoking Behavior Questionnare (GN – 

SBQ). Analisis data menggunakan uji 

hipotesis berpasangan yaitu uji Wilcoxon 

dan uji hipotesis tidak berpasangan yaitu 

Mann-Whitney . 

       HASIL PENELITIAN 

        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 

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. 

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 

b. Perempuan     

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 social 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 



Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (n=32) 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah (n) Persentase % Jumlah (n) Persentase % 

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 

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   

       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%).

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  Postest  

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  

       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.

 

 

 

 



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. 

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 

 

 

PEMBAHSAN  

       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. 



       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 penelitian 

(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 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). 

         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. 

          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 diberikan poster pada kelompok 

kontrol. 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 

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 

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 

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. 

SIMPULAN DAN SARAN  

       Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu tingkat 



perilaku merokok pada kelompok 

perlakuan yang diberikan poster berbasis 

PHW dan kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan di dominasi oleh kategori 

perilaku merokok sedang. Perilaku 

merokok saat dilakukan pretest pada kedua 

kelompok tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol saat dilakukan pertest. 

Perilaku merokok saat post test pada 

kelompok perlakuan yang diberikan poster 

berbasis PHW dan kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan serta tidak 

terdapat pengaruh poster bebasis PHW 

terhadap perilaku merokok remaja. 

        Hasil penelitian didapatkan tidak 

adanya pengaruh poster berbasis PHW 

terhadap perilaku merokok  remaja dusun 

Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

       Peneliti berharap dan menghimbau 

kepada seluruh responden untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai 

bahaya konsumsi tembakau serta 

meningkatkan perilaku merokok dari diri 

sendiri untuk berhenti merokok. Peneliti 

juga berharap agar penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih baik kedepannya dan 

memperdalam semua faktor yang 

berhubungan dengan perilaku merokok 

remaja. 
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