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MOTTO 
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baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." 

(Evelyn Underhill) 
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ABSTRAK 

I Wayan Sudiarta (P00320014018) Identifikasi Karakteristik Remaja Yang 

Merokok di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Satria Kota Kendari Tahun 

2017. Yang dibimbing oleh Fitri Wijayanti dan Muhaimin Saranani. (VI BAB + 

xiii + 70 halaman + 11 tabel + 9 lampiran). Perilaku merokok merupakan suatu 

hal  yang fenomenal. Indonesia menempati urutan ke 3 dengan jumlah perokok 

terbanyak setelah Cina dan India. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 

2014 menyatakan Indonesia sebagai negara dengan angka perokok remaja 

tertinggi di dunia. Remaja merupakan proses tumbuh ke arah kematangan fisik, 

tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria Kendari tahun 

2017. Variable dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, pekerjaan orang tua, 

pendapatan orang tua, jumlah uang saku, jumlah rokok dan age initation. Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan sejak 

21 Juli  – 7 Agustus 2017. Data diperoleh dari data sekunder dan primer dengan 

intrumen penelitin adalah lembar kuesioner. Data disajikan dengan secara 

deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dan dinarasikan. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 34 responden yang dikategorikan berjenis kelamin laki – laki 

sebanyak 34 orang (100,00%); yang dikategorikan orang tua dengan pendapatan  

≥ Rp.2172578,00 sebanyak 22 orang (64,71%); yang dikategorikan pekerjaan 

ayah sebagai PNS sebanyak 16 orang (47,06%); yang dikategorikan pekerjaan ibu 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 21 orang (61,76%); yang dikategorikan uang 

saku Rp.<10.000,00 sebanyak 19 orang (55,88%) yang dikategorikan jumlah 

rokok 1 – 10 batang sebanyak 25 orang (73,53%); yang dikategorikan age 

initiation  pada umur ≤ 13 Tahun sebanyak 20 orang (58,82%). Saran yang dapat 

peneliti berikan yaitu bagi siswa diharapkan dapat menggurangi konsumsi rokok 

sehingga menurunkan angka perokok remaja di Indonesia khususnya Sulawesi 

Tenggara. 

Kata Kunci  : Remaja, Merokok, Jenis Kelamin, Pendapatan Orang Tua, 

Pekerjaan Ayah, Pekerjaan Ibu, Suku, Agama, Jumlah Uang 

Saku, Jumlah Rokok, Age Initiation 

Daftar Pustaka  : 13 buku (2000 – 2015) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku merokok merupakan suatu hal  yang fenomenal.  Hal ini  

ditandai dengan jumlah  perokok  yang  terus  mengalami  peningkatan  dari  

tahun  ketahun.  WHO  mencatat jumlah  perokok  seluruh  dunia  tahun  2013  

mencapai  1.2  milyar  orang  dan  800  juta diantaranya berada di negara 

berkembang. Indonesia menempati urutan ke 3 dengan jumlah perokok terbanyak 

setelah Cina dan India. The Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

menyebutkan bahwa jumlah perokok di Asia Tenggara tahun 2013 tercatat 

sebanyak 121.156.804 jiwa, dimana Indonesia menempati urutan pertama 

perokok terbanyak dengan persentase 50,68%. Global Youth Tobacco Survey 

(GYTS) tahun 2014 menyatakan Indonesia sebagai negara dengan angka 

perokok remaja tertinggi di dunia. hasil ringkasan Riskesdas menyebutkan 

sejak tahun 2011 hingga 2013 terjadi peningkatan perokok aktif di kalangan 

remaja dan anak – anak, yakni 5 % menjadi 17 % (Depkes, 2013). Selain itu, 

prevalensi penduduk usia 15 – 19 tahun atau usia remaja yang merokok tahun 

2013 mengalami peningkatan 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 1995 

dimana kenaikan terbesar terjadi pada kelompok remaja pria dari 7,1 % pada 

tahun 1995 menjadi 18,3 % pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). 

Tahun 2013, Sulawesi Tenggara merupakan daerah populasi perokok 

paling rendah di seluruh Indonesia yakni 28,4 %. Sedangkan Pada tahun 2016, 
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Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang populasi perokoknya 

cukup rendah di antara provinsi lain dimana persentase perokoknya hanya 26 

%, tetapi angka prevalensi perokok di Sulawesi Tenggara terus mengalami 

peningkatan. Prevalensi penduduk yang merokok di provinsi Sulawesi Tenggara 

tahun 2013 sebesar 21,8% untuk perokok aktif, 4,2 % perokok kadang - kadang, 

2,8 % mantan perokok, dan 71,1 % bukan perokok. Pada tahun 2007 prevalensi 

penduduk yang merokok di provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 19,8 % untuk 

perokok aktif, 6,5 % perokok kadang - kadang 2,3% mantan perokok dan 71,3% 

bukan perokok (Riskedas, 2013). Angka tersebut menunjukan terjadi penikatan 

prevalensi penduduk yang merokok di provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 

2007 ke tahun 2013 

Menurut Depkes Rl (2005), masa remaja merupakan suatu proses tumbuh 

kembang yang berkesinambungan, yang merupakan masa peralihan dari kanak-

kanak ke dewasa muda (Depkes dalam Djafar, 2005). Remaja merupakan proses 

tumbuh ke arah kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis 

(Hurlock, 1994). Masa remaja disebut pula sebagai masa social hunger 

(kehausan sosial), yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan 

diterima di lingkungan kelompok sebaya (peer group). Selain itu, remaja juga 

merupakan masa peralihan dari anak – anak menuju dewasa. Kedua hal tersebut 

menyebabkan remaja selalu ingin mencoba hal baru yang ada dilingkungannya 

dan diekspreikan sebagai perilaku dalam masyarakat.  

Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa perilaku (manusia) adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang 
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tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku remaja dapat berupa perilaku positif 

seperti rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Perilaku positif 

tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja dan dalam pembentukan 

sikap dan mental remaja sebagai generasi penerus bangsa. Tetapi, terkadang 

terdapat sebagian remaja yang berperilaku negatif atau yang lebih dikenal 

sebagai perilaku menyimpang.  

Perilaku menyimpang adalah prilaku dari para warga masyarakat yang 

dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang 

berlaku. Perilaku menyimpang yang dilakukan para remaja dikenal sebagai 

kenakan remaja. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang banyak terjadi saat ini 

adalah perilaku merokok. Merokok dalam pengertian umum adalah perilaku yang 

dapat diamati berupa menghisap tembakau baik dibungkus daun nipah, kertas 

maupun aren (Nurhidayat, 2012). 

Secara umum faktor penyebab remaja merokok dibagi menjadi 3 yaitu 

faktor farmakologis, yaitu salah satu zat  didalam rokok yang dapat 

mempengaruhi perasaan atau kebiasaan, selanjutnya faktor sosial yaitu 

lingkungan disekitar perokok seperti teman, orangtua, saudara dan  sebagainya 

yang merokok disekelilingnya. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis, 

rokok dianggap dapat meningkatkan konsentrasi, dan anggapan hebat bagi 

remaja laki-laki yang berani merokok. Disamping itu faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kebiasaan merokok adalah pengaruh iklan. Perilaku seseorang 

juga tidak lepas dari faktor pendorong berupa pengetahuan, sikap, motivasi, dan 

persepsi, faktor pemungkin berupa ketersediaan sarana prasarana, 
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keterjangkauan, serta peraturan terkait, dan faktor penguat terjadinya perilaku 

adalah orang tua, teman sebaya, guru, dan lain-lain. 

Angka perokok yang tinggi pada remaja berasal dari persepsi mengenai 

rokok itu sendiri. Beberapa penelitian mengenai persepsi merokok menyebutkan 

bahwa kurang lebih 5% anak usia muda di Bahama, Barbados, Costarica, 

Indonesia, Malawi, Polandia, Rusia, Singapura, Ukraina dan Venezuela berpikir 

bahwa wanita yang merokok lebih menarik dibandingkan dengan yang tidak 

merokok. Penelitian lain meyebutkan bahwa 40% anak muda di Fiji, Ghana, 

Malawi, Nigeris, Afrika Selatan, Sri Langka dan Zimbabwe erpikir bahwa pria 

yang merokok mempunyai teman yang lebih banyak (WHO, 2002) 

Terlepas dari trend peningkatan prevalensi perokok tersebut, terdapat 

bahaya yang dapat ditimbulkan rokok bagi kesehatan. Setiap batang rokok 

mengandung 4000 zat kimia berbahaya dimana 69 diantaranya mengandung zat 

yang memicu terjadinya kanker. Pada tahun 2010 total kematian akibat 

mengkonsumsi rokok mencapai 190.260 jiwa. Sebanyak 50% dari orang yang 

terkena penyakit terkait rokok mengalami kematian dini pada usia 25 -69 tahun 

dan mereka kehilangan angka harapan hidup sekitar 20 tahun (Gajalakshmi dkk., 

2003).  

Selain menyebabkan kematian, merokok mempunyai efek yang buruk 

pada kesehatan dan bersifat jangja pendek ataupun jangka panjang. Hasil 

penelitian Vrije Univerrsiteit di Amsterdam menyatakan bahwa rokok dapat 

menyebabkan kerusakan pada otak remaja. Kerusakan tersebut bisa melekat pada 

otak atau dapat dibilang tidak bisa pulih kembali (Thijs Westebeek Van Eerten, 
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2011). Efek jangka pendek dan juga jangjka panjang terutama mengacu pada 

penelitian Vrije Universiteit akan sangat merugikan bagi lingkungan remaja itu 

sendiri hingga negara. Kerugian tersebut terjadi akibat kerusakan pada sistem 

pikir remaja sehingga akan menurunkan kualitas sumber daya manusia.  

Hasil pengambilan data awal di Sekolah Menengah Atas (SMA) Satria 

Kendari pada tahun 2017, dari hasil wawancara langsung kepada kepala sekolah 

sma  mengatakan bahwa memang ada sejumlah / sekelompok siswa yang sering  

merokok dijam-jam istirahat dan pulang sekolah. Berdasarkan data dari guru 

bimbingan dan konseling SMAS Satria, dalam 1 bulan terakhir ada 6 orang siswa 

yang ditemukan merokok di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Peneliti telah 

melakukan survey awal, dimana setelah dilakukan wawancara pada 5 orang 

siswa yang merokok ditemukan bahwa siswa yang merokok didominasi oleh 

siswa yang membawa uang saku diatas Rp.20.000 (4 orang), berjenis kelamin 

laki – laki (5 orang), menghabiskan < 10 batang rokok/ hari (3 orang), usia 

merokok sejak < 13 tahun (4 orang), dan pekerjaan orang tua sebagai buruh (2 

orang).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin. 

b. Untuk mengetahui karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan pendapatan orang tua 

c. Untuk mengetahui karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan pekerjaan orang tua 

d. Untuk mengidentifikasi karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan jumlah uang saku. 

e. Untuk mengidentifikasi karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan jumlah rokok. 

f. Untuk mengidentifikasi karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria 

Kendari tahun 2017 berdasarkan age initiation. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMAS Satria Kendari 

Dapat menjadi masukan bagi SMAS Satria Kendari dalam rangka 

bimbingan konseling pada siswa yang merokok. Karakteristik siswa yang 

merokok disekolah tersebut yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai acuan untuk menetukan metode konseling yang tepat 

pada siswa tersebut. 

b. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang gambaran 

karakteristik remaja yang merokok ditinjau dari jenis kelamin, 

pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua, suku, agama, jumlah uang 

saku yang diberikan, jumlah rokok yang dikonsumsi dan usia pertama 

kali merokok (age initiation). 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

1) Sebagai sumber pengembangan pengetahuan tentang karakteristik 

remaja yang merokok di SMAS Satria Kendari tahun 2017 

2) Sebagai salah satu acuan atau salah satu referensi dalam 

mengaplikasikan ilmu keperawatan yang diperoleh dari proses 

perkuliahan. 

b. Bagi institusi pendidikan 

1) Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria Kendari tahun 

2017 

2) Dapat dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah sebagai salah satu bukti 

pelaksanaan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

rangka menyelesaikan studi D-III Keperawatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Remaja 

a. Pengertian 

Pendapat tentang rentang usia remaja bervariasi antara beberapa ahli, 

organisasi, atau lembaga kesehatan. Usia remaja merupakan priode transisi 

perkembangan dari masa anak ke masa dewasa, usia antara 10-24 tahun (Eny 

Kumisran, 2011). 

Secara etimologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi 

remaja (adolescence) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah 

periode usia antara 10-19 tahun, sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) menyebut kaum muda (youth) untuk usia antara 15-24 tahun. 

Sementara itu, menurut The Health Resources and Services Guidelines 

Amerika Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun. Definisi ini 

kemudian disatukan dalam terminologi kaum muda (young people) yang 

mencakup usai 10-24 tahun (Eny Kumisran, 2011). 

Santrock (1993) remaja didefenisikan sebagai periode transisi 

perkembangan dari masa, yang mencakup aspek biologi, kognitif dan 

perubahan sosial yang berlangsung antara 10-19 tahun. Masa remaja terdiri 

dari masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja pertengahan (15-16 

tahun) dan masa remaja akhir (17-19 tahun) (Sumiati dkk, 2009). 
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b. Karakteristik Masa Remaja 

Karakteristik perkembangan normal yang terjadi pada remaja dalam 

menjalankan tugas perkembangannya dalam mencapai identitas diri anara 

lain menilai diri secara objektif dan merencanakan untuk mengaktualisasi 

kemampuannya. Dengan demikian, pada fase ini, seorang remaja akan : 

1) Menilai rasa identitas pribadi 

2) Meningkatkan minat pada lawan jenis 

3) menggabungkan perubahan seks sekunder ke dalam citra tubuh 

4) Memulai perumusan tujuan okupasional 

5) Memulai pemisahan diri dari otoritas keluarga 

Hurlock (1994) mengemukakan berbagai ciri dari remaja di antaranya 

adalah : 

1) Masa remaja adalah masa peralihan  

Yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan 

berikutnya secara berkesinambungan. 

2) Masa remaja adalah masa terjadi perubahan 

Ada empat perubahan besar yang terjadi pada remaja, yaitu perubahan 

emosi, perubahan peran dan minat, perubahan pola perilaku dan 

perubahan sikap menjadi ambivalen. 

3) Masa remaja adalah masa yang banyak masalah 

Hal ini terjadi karena tidak terbiasanya remaja menyelesaikan 

masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain sehingga kadang-

kadang terjadi penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
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4) Masa remaja adalah masa mencari identitas 

Identitas diri yang dicari remaja adalah berupa kejelasan siapa dirinya 

dan apa peran dirinya di masyarakat. 

5) Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan 

Ada stigma dari masyarakat bahwa remaja adalah anak yang tidak 

rapi, tidak dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak, sehingga 

menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan mengawasi 

kehidupan remaja. 

6) Masa remaja sebagai masa yang tidak relistik 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamatanya 

sendiri, baik dalam melihat dirinya maupun melihat orang lain. 

7) Masa Remaja adalah ambang masa dewasa dengan berlalunya usia 

belasan, remaja yang semakin matang berkembangan dan berusaha 

memberi kesan seseorang yang hampir dewasa (Sumiati dkk, 2009).  

c. Aspek Pertumbuhan Remaja 

Fungsi fisiologis di pengaruhi oleh kondisi lingkungan dan gizi. Faktor 

lingkungan dapat memberi pengaruh yang kuat untuk lebih mempercepat 

perubahan. Perubahan di pengaruhi oleh dua organ penting yaitu: 

hipotalamus dan hipofisis. Ketika kedua organ ini bekerja, ada tiga kelenjar 

yang di rangsang, yaitu: kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar 

organ reproduksi (Eny Kumisran, 2011). 
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Ketiga kelenjar tersebut akan saling bekerja sama dan berinteraksi 

dengan faktor genetik maupun lingkungan. Berikut perubahan-perubahan 

yang di pengaruhi oleh hormon: 

1) Hormon 

a) Perempuan: Estrogen dan Progesteron 

b) Laki-Laki: Testoteron 

2) Tanda 

a) Perempuan: Menstruasi 

b) Laki-Laki: Mimpi basah 

3) Perubahan Fisik 

a) Perempuan: Pertambahan tinggi badan, tumbuh rambut di sekitar alat 

kelamin dan ketiak, kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih 

halus dan tinggi, payudara mulai membesar, pinggul semakin 

membesar, paha membulat, dan mengalami menstruasi. 

b) Laki-Laki : Tumbuh rambut disekitar alat kelamin, dada, tangan, kaki, 

ketiak dan wajah. Tampak pada anak laki-laki mulai berkumis, 

berjambang dan berbulu tambang suara bariton rambut atau bertambah 

besar, badan lebih berotot terutama bahu dan dada, pertambahan berat 

dan tinggi, buah zakar menjadi lebih besar dan bila terangsang dapat 

mengeluarkan sperma, serta mengalami mimpi basah. 
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B. Tinjauan Tentang Perilaku Merokok 

1. Pengertian Merokok 

Rokok  adalah  salah  satu  zat  adiktif  yang  bila  digunakan 

mengakibatkan  bahaya  bagi  kesehatan  individu  dan  masyarakat.  

Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan 

tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainya yang dihasilkan 

dari tanamam Nicotiana  Tabacum,  Nicotiana  Rustica dan spesies  lainnya  

atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 

tambahan. (Hans Tendra, 2003) 

Perilaku merokok adalah sesuatu yang dilakukan seseorang berupa 

membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat 

terisap oleh  orang-orang  disekitarnya  (Leavy  dalam   Nasution,  2007).  

Sedangkan menurut Aritonang (dalam Sulistyo, 2009) merokok adalah 

perilaku yang komplek,   karena   merupakan   hasil   interaksi   dari   aspek   

kognitif,   kondisi psikologis, dan keadaan fisiologis. 

Perilaku merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek 

yang berhubungan dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui 

intensitas merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan 

sehari-hari (Komalasari & Helmi, 2000:4). Pendapat lain menyatakan 

merokok adalah menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh 

dan menghembuskannya kembali keluar (Amstrong dalam Nasution, 

2007). 
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Perilaku   merokok   adalah   suatu   aktivitas   atau   tindakan   

menghisap gulungan tembakau yang tergulung kertas yang telah dibakar 

dan menghembuskannya  keluar  sehingga  dapat  menimbulkan  asap  

yang  dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya serta dapat 

menimbulkan dampak buruk baik  bagi  perokok  itu  sendiri  maupun  

orang-orang  disekitarnya  (Nasution, 2007). 

2. Bahan Baku Rokok 

Rokok terbuat dari tembakau yang diperoleh dari tanaman Nicotiana 

Tabacum L. Tembakau dipergunakan sebagai bahan untuk sigaret, cerutu, 

tembakau untuk pipa serta pemakaian oral. Di Indonesia, tembakau 

ditambah cengkih  dan  bahan-bahan  lain  dicampur  untuk  dibuat  rokok  

kretek.  Selain kretek,  tembakau  juga  dapat  digunakan  sebagai  rokok  

linting,  rokok  putih, cerutu, rokok pipa, dan tembakau tanpa asap (chewing 

tobacco atau tembako kunyah). 

3. Bahan-bahan kimia yang Terkandung dalam Rokok 

a. Tar 

Tar adalah zat berwarna coklat berisi berbagai jenis hidrokarbon 

aromatik polisiklik, amin aromatik dan N-nitrosamine. Tar yang 

dihasilkan asap rokok akan menimbulkan  iritasi pada saluran napas, 

menyebabkan bronchitis, kanker nasofaring dan kanker paru. 
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b. Nikotin 

Nikotin  adalah  bahan  alkaloid  toksik  yang  merupakan  senyawa 

amin  tersier,  bersifat  basa  lemah  dengan  pH  8,0.  Pada  pH  

fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat 

melalui membran sel.  Asap  rokok  pada  umumnya  bersifat  asam  (pH  

5,5).  Pada  pH  ini nikotin berada dalam bentuk ion dan tidak dapat 

melewati membran secara cepat sehingga di mukosa pipih hanya terjadi 

sedikit absorpsi nikotin dari asap rokok. Pada perokok yang 

menggunakan  pipa, cerutu dan berbagai macam sigaret Eropa, asap 

rokok bersifat basa dengan pH 8,5 dan nikotin pada umumnya tidak 

dalam bentuk ion dan dapat diabsorpsi dengan baik melalui mulut. 

c. Karbonmonoksida 

Karbon  monoksida  (CO)  adalah  gas  beracun  yang  mempunyai 

afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah, ikatan CO 

dengan haemoglobin  akan  membuat  haemoglobin  tidak  bisa  

melepaskan  ikatan CO   dan   sebagai   akibatnya   fungsi   haemoglobin   

sebagai   pengangkut oksigen berkurang, sehingga membentuk 

karboksi hemoglobin  mencapai tingkat tertentu akan dapat 

menyebabkan kematian. 

d. Timah hitam 

Timah hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 

0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu 

hari akan menghasilkan  10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah 
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hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari. Bisa 

dibayangkan, bila seorang  perokok  berat  menghisap  rata-rata  2  

bungkus  rokok  per  hari, berapa banyak zat berbahaya ini masuk ke 

dalam tubuh. (Sugeng D Triswanto, 2007) 

4. Dampak Rokok 

Merokok   dapat   menimbulkan   berbagai   dampak   pada   kesehatan 

manusia,  baik  dampak  langsung  maupun  efek  menahun.  Dampak  ini  

bisa terkena pada perokok aktif maupun pasif. 

a. Dampak langsung merokok: 

1) Air mata keluar banyak. 

2) Rambut, baju, badan berbau. 

3) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat. 

4) Peristaltik usus meningkat, nafsu makan menurun. 

b. Dampak jangka pendek (segera): 

1) Sirkulasi darah kurang baik. 

2) Suhu ujung-ujung jari (tangan/kaki) menurun 

3) Rasa mengecap dan membau hilang. 

4) Gigi dan jari menjadi coklat atau hitam. 

c. Dampak jangka panjang 

1) Kerja otak menurun 

2) Adrenalin meningkat. 

3) Tekanan darah dan denyut nadi meningkat 

4) Rongga pembuluh darah menciut. 
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5) Muncul efek ketagihan dan ketergantungan. 

5. Beberapa Jenis Penyakit Akibat Merokok 

a. Kanker paru-paru 

Kanker  ialah penyakit  yang disebabkan  pertumbuhan  yang tidak 

terkendali dari sel abnormal yang ada dibagian tubuh. Hubungan 

merokok dan   kanker   paru-paru   telah   diteliti   dalam   4-5   dekade   

terakhir   ini. Didapatkan hubungan erat antara kebiasaan merokok, 

terutama sigaret, dengan timbulnya kanker paru-paru. Bahkan ada yang 

secara tegas menyatakan  bahkan  rokok  sebagai  penyebab  utama  

terjadinya  kanker paru-paru. 

b. Jantung Koroner 

Merokok terbukti merupakan factor resiko terbesar untuk mati 

mendadak. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 

kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Resiko ini 

meningkat dengan  bertambahnya  usia  dan  jumlah  rokok  yang  

dihisap.  Penelitian menunjukkan bahwa factor resiko merokok bekerja 

sinergis dengan factor- faktor  lain,  seperti  hipertensi,  kadar  lemak,  

gula  darah  yang  tinggi, terhadap tercetusnya PJK. Perlu diketahui 

bahwa resiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang 

dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan. 

Akibat  penggumpalan  (trombosis)  dan pengapuran (aterosklerosis) 

dinding pembuluh darah, merokok jelas akan merusak pembuluh darah 

perifer. Pembentukan aterosklerosis pada pembuluh darah koroner  
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jantung  jauh  lebih  banyak  bagi  perokok  dibandingkan  dengan yang 

non perokok. Kondisi ini akibat mendorong vosokonstriksi pembuluh 

darah  koroner.  Sebagai  pendorong  factor  resiko  PJK  yang  lain  tentu 

perokok akan meningkatkan kadar kolesterol didalam darah yang akan 

memberikan resiko tinggi terhadap PJK. Demikian juga merokok 

mempercepat  pembekuan  darah sehingga agregasi trombosit  lebih 

cepat terjadi,  yang  merupakan  salah  satu  factor  pembentukan  

aterosklerosis sebagai penyebab PJK. 

c. Bronkitis 

Bronkitis terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu 

melepaskan mucus yang terdapat didalamnya dengan cara normal. Mucus 

adalah  cairan  lengket  yang  terdapat  dalam  tabung  halus,  yang  

disebut tabung bronchial yang terletak dalam paru-paru. Mucus beserta 

semua kotoran tersebut biasanya terus bergerak melalui tabung baronkial 

dengan bantuan rambut halus yang disebut silia. Silia ini terus 

menerus bergerak bergelombang  seperti  tentakel  bintang  laut,  

anemone,  yang  membawa mucus keluar dari paru-paru menuju 

ketenggorokan. 

Asap rokok memperlambat gerakan silia dan setelah jangka waktu 

tertentu akan merusaknya sama sekali. Keadaan ini berarti bahwa 

seorang perokok harus lebih banyak batuk untuk mengeluarkan 

mukusnya. Karena sistemnya tidak lagi bekerja sebaik semula, seorang 
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perokok lebih mudah menderita radang paru-paru yang disebut 

bronchitis. 

d. Penyakit Stroke 

Stroke  adalah  penyakit  deficit  neurologist  akut  yang  disebabkan 

oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak serta 

menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang 

terganggu. Kejadian serangan penyakit ini bervariasi antar tempat, 

waktu, dan keadaan penduduk. (M.NBustan,1997) 

Dr. Hans Tendra juga mengungkapkan bahwa penyumbatan 

pembuluh darah otak yang bersifat mendadak atau stroke banyak 

dikaitkan dengan merokok. Resiko stroke dan resiko kematian lebih 

tinggi perokok dibandingkan tidak perokok. 

e. Hipertensi 

Walaupun nikotin dan merokok menaikkan tekanan darah diastole 

secara  akut,  namun  tidak  tampak  lebih  sering  di  antara  perokok,  

dan tekanan diastole sedikit berubah bila orang berhenti merokok. Hal ini 

mungkin  berhubungan  dengan  fakta  bahwa  perokok  sekitar  10-12  

pon lebih ringan dari pada bukan perokok yang sama umur, tinggi 

badan dan jenis kelaminnya. Bila mereka berhenti merokok, sering berat 

badan naik. Dua  kekuatan,  turunnya  tekanan  diastole  akibat  adanya  

nikotin  dan naiknya tekanan diastole karena peningkatan berat badan, 

tampaknya mengimbangi  satu sama  lain pada kebanyakan  orang,  
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sehingga  tekanan diastole sedikit berubah bila mereka berhenti 

merokok. 

f. Penyakit Diabetes 

Diabetes terjadi ketika glukosa dalam darah terlalu tinggi karena 

tubuh tidak bisa menggunakan  dengan benar. Glukosa adalah gula 

yang diproduksi  oleh  tubuh  dan  terutama  diambil  dari  karbohidrat   

dalam makanan. Bukti-bukti makin bayak menunjuk pada peran rokok 

terhadap timbulnya penyakit diabetes atau bahwa penderita diabetes akan 

memperparah resiko kematian jika terus merokok. 

g. Impotensi 

Impotensi merupakan kegagalan atau disfungsi alat kelamin laki- 

laki secara berulang. Ciri utamanya adalah kegagalan mempertahankan 

ereksi atau berhasil ereksi tetapi “kurang keras”. Rokok merupakan 

salah satu   penyumbang penting terjadinya impotensi. 

Para  ahli  mengaitkan  terjadinya  impotensi  dengan  peran  rokok 

yang merusak jaringan darah dan syaraf. Dan karena seks yang sehat 

memerlukan “kerjasama” seluruh komponen tubuh, maka adanya 

ganguan pada komponen vital menyebabkan gangguan dan bahkan 

kegagalan seks seperti halnya yang terjadi pada impotensi. 

6. Kategori Perokok 

a. Perokok Pasif 

Perokok pasif adalah asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang 

tidak merokok(pasif smoker). Asap rokok tersebut bias menjadi polutan 
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bagi manusia  dan lingkungan  sekitar.  Asap  rokok  yang terhirup  

oleh orang- orang bukan perokok karena berada disekitar perokok bias 

menimbulkan secone handsmoke. 

b. Perokok aktif 

Perokok aktif adalah orang yang suka merokok (Hasan alwi, 

2003:960) Kemudian menurut M.N.Burstan (1997:86)rokok  aktif 

adalah asap rokok yang berasal dari isapan perokok(mainstream). 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

Perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. 

Artinya perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri 

juga disebabkan oleh faktor lingkungan, Lewin (dalam Komasari dan Helmi, 

2000). 

Faktor yang mempengaruhi seseorang merokok terbagi dua, yaitu faktor 

dari  dalam  (internal)  dan  faktor  dari  luar  (eksternal)  menurut  Mu’tadin  

dan Hansen (dalam Nasution, 2007). 

a. Faktor Dari Dalam (Internal) 

1) Faktor Kepribadian 

Individu mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau 

ingin melepaskan dari rasa sakit atau kebosanan. 

2) Faktor Biologis 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok 

merupakan salah satu bahan kimia yang berperan penting pada 



21 
 

ketergantungan merokok. Pendapat ini didukung Aditama (1992) yang 

mengatakan nikotin dalam darah perokok cukup tinggi. 

3) Faktor Psikologis 

Merokok  dapat  bermakna  untuk  meningkatkan  konsentrasi, 

menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul rasa 

persaudaraan,  juga  dapat  memberikan  kesan  modern  dan  

berwibawa, sehingga bagi individu yang sering bergaul dengan 

orang lain, perilaku merokok sulit dihindari. 

4) Konformitas teman sebaya 

Kebutuhan untuk diterima kelompok teman sebaya seringkali 

membuat remaja berbuat apa saja agar dapat diterima oleh 

kelompoknya. Semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi 

perilaku merokok (Octarina dan Rachmawati, 2008). 

5) Faktor Usia 

Orang yang merokok pada usia remaja semakin bertambah dan 

pada usia dewasa juga semakin banyak (Smet, 1994). 

6) Faktor Jenis Kelamin 

Pengaruh jenis kelamin zaman sekarang sudah tidak terlalu 

berperan karena baik pria maupun wanita sekarang sudah merokok. 

b. Faktor Dari Luar (Eksternal) 

1) Pengaruh Orangtua 

Menurut Baer dan Corado (dalam Nasution, 2007) individu 

perokok adalah individu yang berasal dari keluarga tidak bahagia, 
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orang tua tidak memperhatikan   anak-anaknya   dibandingkan   

dengan   individu   yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang 

bahagia. Perilaku merokok lebih  banyak  didapati  pada  individu  

yang  tinggal  dengan  orang  tua tunggal (Single Parent). Individu 

wanita yang berperilaku merokok apabila ibunya merokok 

dibandingkan ayahnya yang merokok. 

2) Pengaruh Teman 

Berbagai fakta mengungkapkan semakin banyak individu 

merokok maka semakin banyak teman-teman individu itu yang 

merokok, begitu pula sebaliknya (Nasution, 2007). 

3) Pengaruh Iklan 

Melihat iklan di media massa dan elektronik yang 

menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan 

atau glamour membuat seseorang seringkali terpicu untuk mengikuti 

perilaku yang ada di iklan tersebut (Nasution, 2007). 

4) Faktor Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan, 

dan perhatian individu pada perokok. Seseorang berperilaku merokok 

dengan memperhatikan lingkungan  sosialnya.  Kebiasaan budaya, 

kelas sosial, tingkat pendidikan, dan gengsi pekerjaan akan 

mempengaruhi perilaku merokok pada individu. Dalam bidang 

politik, Menambahkan kesadaran umum berakibat pada langkah-

langkah politik yang bersifat melindungi bagi orang-orang yang tidak 
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merokok dan usaha melancarkan kampanye- kampanye promosi 

kesehatan untuk mengurangi perilaku merokok. Merokok menjadi 

masalah yang bertambah besar bagi negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia (Smet, 1994). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor- faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok ada dua, yaitu 

faktor dari dalam  diri  individu  seperti  kepribadian,  biologis,  psikologis,  

usia  dan  jenis kelamin sedangkan faktor dari luar individu meliputi 

pengaruh orang tua, teman, iklan,  dan lingkungan sosial. 

8. Karakteristik Perokok  

Karakteristik perokok terbagi jenis kelamin, umur, pendidikan, 

pekerjaan, jumlah rokok, metode berhenti merokok, anggaran pembelian 

rokok , age initiation dan etnis. 

a. Umur 

Survey yang dilakukan oleh American Lung Associtation (2011) 

menunjukan bahwa prevalensi perokok terbesar pada umur 25 – 44 

tahun. Hasil survey tersebut tidak jauh berbeda dengan dengan survey 

yang dilakukan oleh GATS (2011) di Indonesia yang menunjukkan 

bahwa prevelensi perokok laki – laki tersebar berada pada umur 25 – 44 

tahun, sedangkan prevelensi perokok per okok perempuan tersebar pada 

golongan umur > 65 tahun. Walaupun prevelensi perokok dewasa lebih 

besar dibandingkan kelompok umur lainnnya, namun prevelensi remaja 
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tidak kalah besar dimana tahun 2010 sebasar 8,1 % (Tobacco Control 

Support Center, 2012) 

Menurut penelitian yang dilakukan Mousawi (2005) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kebiasaan 

merokok di Iraq. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rodriguez (2011) 

pada remaja di 10 sekolah di Barcelona yang menemukan hubungan 

yang signifikan antara umur dengan kebiasaan merokok pada remaja. 

b. Jenis kelamin 

Survey yang dilakukan oleh American Lung Associtation (2011) 

menunjukan bahwa perokok perempuan tidak jauh berbeda dengan 

perokok laki – laki. Dalam survei tersebut presentasi perokok laki – laki 

sebanyak 23, 5% sementara perokok perempuan sebanyak 17,9 %. 

Survei lain yang juga dilakukan oleh Gilani dan Leon (2012) terhadap 

orang dewasa di Pakistan menunjukkan bahwa prevelensi perokok laki – 

laki lebih banyak dibandingkan perokok perempuan dimana prevelensi 

51,2 % pada laki – laki dan 48, 8 % pada perempuan. 

Di Indonesia, prevelensi perokok laki – laki semakin meningkat yakni 

65, 6 % pada tahun 2007 dan 65,9 % pada tahun 2009 (Tobacco Control 

Support Center, 2012). Peneletian yang dilakukan oleh Barus (2012) di 

Universitas Indonesia memperlihatkan laki – laki memiliki presentase 

perokok tertinggi yaitu 77, 1 %. 
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c. Pendidikan 

Di Indonesia, prevelensi perokok ≥ 15 tahun lebih besar terjadi pada 

perokok dengan pendidikan yang lebih rendah. Prevelensi penduduk 

yang tidak sekolah atau tidak tamat sekolah pada tahun 2010 sebesar 35, 

8 % (Tobacco Control Support Center, 2012). Data dari Riskesdas 

(2013) di DKI Jakarta menunjukkan bahwa proporsi perokok dengan 

pendidikan tamat SMA lebih besar yakni 29,3% diikuti oleh proporsi 

perokok tamat SMP sebesar 23,3 %. 

d. Pekerjaan 

Di Indonesia, proporsi perokok dengan status pekerjaan tidak bekerja 

yakni 7,3 % pada tahun 2010. Data GATS (2011) menunjukkan bahwa 

presentase terbesar perokok berada pada jenis pekerjaan wirausaha 

sebesar 60,1 %. Sementara itu, di DKI Jakarta proporsi paling tinggi 

berada pada jenis petani/nelayan/buruh sebesar 47 %. Besarnya proporsi 

pekerja dengan status perokok kemungkinan disebabkan oleh adanya 

stress dalam bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kouvonen (2005) 

menemukan bahwa stress dalam bekerja mempengaruhi seseorang untuk 

merokok. Menurut Mental Health Foundantion di dalam Aniati (2014) 

menjelaskan bahwa merokok merupakan cara untuk menghilangkan 

stress. 

e. Jumlah rokok 



26 
 

Perokok dapat dibagi menjadi golongan tergantung pada jumlah rokok 

yang dikonsumsi. Berikut golongan atau klasifikasi perokok menurut 

Nangko (1997) yang dikutip dalam Rosmawati (2010), yaitu: 

1) Tidak merokok 

2) Merokok ringan (tidak setiap hari) 

3) Merokok sedang (merokok setiap hari dalam jumlah kecil) 

4) Merokok berat ( merokok lebih dari satu bungkus tiap hari) 

5) Berhenti merokok 

Jenis perokok menurut Nagko (1997) dalam Rosmawati (2010), yaitu: 

1) Perokok ringan (1 – 10 batang perhari) 

2) Perokok sedang (11 – 20 batang perhari) 

3) Perokok berat (> 20 batang perhari) 

Untuk melihat berat atau tidaknya konsumsi rokok seseorang 

digunakan indeks brinkman (IB), yaitu perkalian jumlah rata – rata 

batang rokok yang dihisap dikalikan lama merokok dalam setahun 

(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003). 

1) Jika hasil ukur tersebut diperoleh nilai 0 – 200 maka perokok 

termasuk kedalam perokok ringan 

2) Jika hasil ukur tersebut diperoleh nilai 200 - 600 maka perokok 

termasuk kedalam perokok sedang 

3) Jika hasil ukur tersebut diperoleh nilai > 600 maka perokok 

termasuk kedalam perokok berat 
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Menurut survei yang telah dilakukan GATS (2011) jumlah rokok yang 

dihabiskan penduduk Indonesia adalah 12, 8 atau sekitar 13 batang 

rokok perhari. Dalam Riskesdas tahun 2013 juga menunjukkan bahwa 

penduduk Indonesia rata – rata mengonsumsi rokok sekitar 12,3 atau 

sekitar 13 batang perharinya. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Pradipta (2010) di RSUD Dr. Moewati Surakarta menunjukkan bahwa 

sekitar 82, 78 % responden merokok 1 – 16 batang perharinya. 

f. Metode berhenti merokok 

Perokok melakukan berbagai upaya untuk mengurangi efek kesehatan 

akibat rokok. Metode yang dilakukan untuk berhenti merokok adalah 

terapi pengganti nikotin, terapi konsumsi obat, mecoba obat tradisional, 

konseling, berhenti tanpa bantuan dan mengganti konsumsi rokok 

tembakau dengan tembakau kunyah (GATS, 2011). Metode untuk 

berhenti merokok yang efektif menurut penelitian Fiore (2008) yakni 

terapi mengganti nikotin dan terapi obat. 

Survei yang dilakukan di Kanada (2012) menunjukkan bahwa upaya 

yang dilakukan untuk berhenti merokok adalah dengan mengurangi 

jumlah rokok yaitu sebesar 63, 8 %. Sedangkan di Indonesia tahun 2011 

sekitar 70,7 % perokok berhenti merokok dengan kemauan sendiri tanpa 

bantuan orang lain (GATS, 2011). 

g. Anggaran pembelian rokok (status ekonomi) 

Status sosial ekonomi yang terdiri dari tingkat pekerjaan, pendidikan 

dan penghasilan juga mempunyai hubungan yang cukup signifikan 
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dengan perilaku merokok. Pada banyak negara berkembang, prevalensi 

perilaku merokok menjadi lebih besar pada kelompok sosial ekonomi 

rendah (Cavelaars dkk dalam Paavola dkk, 2004). Dalam sebuah 

penelitian di Finlandia Timur terungkap bahwa anak-anak dari para 

pekerja kerah biru (buruh) lebih banyak yang merokok dibandingkan 

anak-anak dari para pekerja kerah putih (pegawai kantor) atau petani. 

Dalam penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa status sosial 

ekonomi khususnya tingkat pendidikan mempunyai keterhubungan yang 

kuat dengan perilaku merokok. Pada subjek kelompok usia 13 tahun, 

10% anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi merokok sementara pada anak-anak yang melanjutkan hanya 

4% yang merokok. Pada subjek kelompok usia 28 tahun, 63% persen 

subjek yang hanya mengenyam pendidikan wajib merokok sementara 

yang mengenyam bangku kuliah hanya 12% yang merokok. Dari ketiga 

variabel, satu-satunya variabel sosial ekonomi yang tidak berhubungan 

secara signifikan dengan perilaku merokok adalah tingkat penghasilan 

(Paavola dkk, 2004). Seperti hasil penelitian Paavola dkk, Rachiotis dkk 

(2008) dalam penelitian lain menemukan bahwa usia yang semakin tua, 

jenis kelamin pria, tingkat pendidikan orang tua yang semakin rendah, 

dan ketersediaan uang saku yang cukup banyak pada masa remaja 

berhubungan secara signifikan dengan perilaku merokok saat ini. Secara 

lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa anak-anak dari ayah yang 

mengenyam pendidikan lebih tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk 
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merokok dibanding anak-anak dari ayah yang hanya mengenyam 

pendidikan dasar. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seorang ayah, semakin jarang anak mereka yang menjadi perokok. Lebih 

lanjut dapat dijelaskan bahwa status sosial ekonomi, khususnya tingkat 

pendidikan sang ayah lebih berpengaruh terhadap perilaku remaja 

dibanding tingkat pendidikan sang ibu. Sementara dari penelitian Scragg 

(2002) yang dilakukan terhadap para remaja di Selandia Baru diketahui 

bahwa perilaku merokok berkorelasi positif dengan jumlah uang saku 

yang diterima, namun tergantung pada status sosial ekonomi. Kelompok 

remaja dengan status sosial ekonomi rendah yang menerima uang saku 

lebih dari 30 dolar dalam 30 hari terakhir merupakan kelompok yang 

paling besar kemungkinannya untuk merokok. 

Pada banyak negara berkembang, prevalensi perilaku merokok 

menjadi lebih besar pada kelompok sosial ekonomi rendah (Cavelaars 

dkk dalam Paavola dkk, 2004).Sementara dari penelitian Scragg (2002) 

yang dilakukan terhadap para remaja di Selandia Baru diketahui bahwa 

perilaku merokok berkorelasi positif dengan jumlah uang saku yang 

diterima, namun tergantung pada status sosial ekonomi. Kelompok 

remaja dengan status sosial ekonomi rendah yang menerima uang saku 

lebih dari 30 dolar dalam 30 hari terakhir merupakan kelompok yang 

paling besar kemungkinannya untuk merokok. Berbagai temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa perilaku merokok sangat erat hubungannya 

dengan status sosial ekonomi. Dalam survei yang dilakukan di Kanada 
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tahun 2012 didapatkan bahwa presentase terbanyak perokok membeli 

rokoknya di took grosir yakni sebesar 52,3 %. 

h. Pengetahuan, sikap dan perilaku 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumarna (2009) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku 

pada perokok. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Pradana 

(2014) yang dalam penelitiannya juga ditemukan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan perilaku merokok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Xialong Xu (2012) juga menunjukkan 

hasil yang sama hal ini dikarenakan perokok tidak memiliki kesabaran 

dalam menempatkan pengetahuan dan sikap ke dalam tindakan mereka. 

Selain itu, adanya factor lain seperti stress dapat menyebabkan 

seseorang tidak menempatkan pengetahuan dan sikap kedalam tindakan 

mereka (Graor, 2012). 

i. Age initiation 

Age initiation merupakan usia dimana seseorang memulai 

mengonsumsi rokok. Penelitian yang dilakukan oleh Breslu dan 

Peterson (1989) dengan sampel sebanyak 1200 di Wayne, Oakland dan 

Macomb menunjukkan bahwa sebanyak 64 perokok remaja memulai 

merokok usia ≤ 13 tahun, 67 % merokok pada usia 14 – 18 tahun dan 59 

% meokok pada usia ≥ 18 tahun. Guo (2006) membagi usia awal 

perokok ini ke dalam golongan umur ≤ 18 tahun, 19 – 24 tahun dan ≥ 25 

tahun. Berdasarkan data yang diolah Tobacco Control Support Center 
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(2012), usia awal perokok mengonsumsi rokok terbanyak pada usia ≥ 15 

tahun sebesar 43,3 % pada tahun 2010. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Reidpath (2012) di Latvia, Slovenia 

dan Montenegro menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara age 

initations dengan status peroko pada pria dengan p value  < 0,05. Studi 

yang lain juga dilakukan oleh Morabia (1998) di Geneva yang 

memperlihatkan hubungan antara umur memulai merokok dengan umur 

berhenti merokok. 

j. Ras dan etnik 

Penelitian menunjukkan signifikansi ras dan etnis dalam masalah 

perilaku merokok pada remaja (Ellickson dkk, 2004 dan Davison dkk, 

2006). Orang kulit putih dan hispanik mempunyai kecenderungan lebih 

besar untuk merokok dan mulai merokok pada usia lebih muda 

dibanding orang-orang Afrika Amerika. Sementara orang Asia 

memperlihatkan tingkat perilaku merokok yang lebih rendah dibanding 

orang kulit putih dan Hispanik. Perbedaan perilaku merokok antar etnis 

ini dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor psikososial, yaitu: pertalian 

sosial (keluarga, sekolah, agama), pengaruh lingkungan yang 

mendukung perilaku merokok, penanganan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perilaku, dan sikap mendukung perilaku merokok. 

Dibandingkan orang kulit putih, orang Hispanik dan Asia menunjukkan 

tingkat kelekatan terhadap keluarga yang lebih tinggi, dan orang Asia 

menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap pencapaian prestasi 
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akademis yang berakibat menjadikan mereka tidak mudah terpengaruh 

oleh sikap lingkungan yang mendukung perilaku merokok. Orang Afrika 

Amerika mempunyai keterikatan yang kuat dengan agama dan sikap 

orang tua lebih cenderung menolak rokok, sebaliknya orang kulit putih 

biasanya mempunyai lebih banyak teman yang merokok dan menerima 

dengan begitu saja apa yang mereka lakukan sehingga mereka lebih 

mudah terpengaruh oleh perilaku merokok teman sebaya dan orangtua. 

(Ellickson dkk, 2004). Selama bertahun-tahun telah diketahui bahwa 

para perokok etnis Afrika Amerika mempunyai kemungkinan lebih kecil 

untuk berhenti merokok dan lebih mungkin, jika mereka tetap 

mempertahankan kebiasaannya, menderita kanker paru-paru karena 

nikotin tersimpan di dalam darah mereka untuk waktu yang lebih lama 

dibanding orang-orang kulit putih, yang berarti mereka memetabolisasi 

nikotin lebih lambat. Juga diketahui bahwa etnis Afrika Amerika 

menghirup jauh lebih banyak nikotin dari setiap rokok yang dihisap 

karena mereka lebih sedikit menghembuskan asap dan menghisap rokok 

lebih dalam (Davison dkk, 2006).  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Santrock (1993) remaja didefenisikan sebagai periode transisi perkembangan 

dari masa, yang mencakup aspek biologi, kognitif dan perubahan sosial yang 

berlangsung antara 10-19 tahun. Masa remaja disebut pula sebagai masa social 

hunger (kehausan sosial), yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul 

dan diterima di lingkungan kelompok sebaya (peer group). Selain itu, remaja juga 

merupakan masa peralihan dari anak – anak menuju dewasa. Karena kedua hal 

tersebut, terdapat beberapa remaja yang melakukan perilaku menyimpang. Salah 

satunya rokok. 

Rokok  adalah  salah  satu  zat  adiktif  yang  bila  digunakan mengakibatkan  

bahaya  bagi  kesehatan  individu  dan  masyarakat. Zat kimia yang terkandung 

dalam rokok dapat menyebabkan kematian. Selain kematian, rokok juga 

berdampak buruk pada kesehatan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Karakteristik perokok terbagi jenis kelamin, pendapatan orang tua, agama, 

pekerjaan orang tua, jumlah rokok,  jumlah uang saku , age initiation dan suku. 
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B. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 : Varibel terikat 

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu ukuran, ciri, serta sifat yang didapatkan oleh 

suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2012).  
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Pekerjaan orang tua  
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Age initiation 
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Jumlah rokok 

 

Suku   

Pendapatan Orang tua  

Pengetahuan dan sikap   

Jumlah uang saku  
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Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi  

variabel terikat yaitu jenis kelamin, pekerjaan orang tua, pendapatan orang 

tua, jumlah uang saku, jumlah rokok dan age initation. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas yaitu karakteristik remaja yang merokok. 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan 

observasi dan pengukuran secara cermat terhadap objek atau fenomena (Saryono, 

2013).  

1. Jenis kelamin adalah ciri khas organ reproduksi dari setiap responden. Jenis 

kelamin dikumpulkan melalui kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. Laki – laki 

b. Perempuan  

2. Pendapatan orang tua adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh kedua 

orang tua dalam sebulan. Pendapatan orang tua dikumpulkan melalui kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. ≥ Rp. 2.172.578 
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b. > Rp. 2.172.578 (UMK Kota Kendari Tahun 2017) 

3. Pekerjaan ibu adalah kegiatan atau aktivitas atau profesi ibu untuk memenuhi 

kebutuhan sehari – hari. Pekerjaan orang tua dikumpulkan melalui kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. Buruh 

b. Ibu Rumah Tangga 

c. Pedagang 

d. PNS 

e. Wiraswasta 

4. Pekerjaan ayah adalah kegiatan atau aktivitas atau profesi ayah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari – hari. Pekerjaan ayah dikumpulkan melalui 

kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. Buruh 

b. Nelayan 

c. PNS 

d. Petani 

e. Pedagang 

f. Wiraswasta 

5. Jumlah uang saku adalah jumlah uang saku yang diberikan oleh orang tua 

responden dalam sehari. Jumlah uang saku responden dikumpulkan melalui 

kuesioner. 

Kriteria objektif: 
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a. < Rp.10.000 

b. Rp.11.000 – Rp.20.000 

c. > Rp.20.000 

6. Jumlah rokok adalah jumlah batang rokok yang diisap oleh responden dalam 

sehari. Jumlah rokok responden dikumpulkan melalui kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. 1 – 10 batang/ hari (perokok ringan) 

b. 11 – 20 batang/ hari (perokok sedang) 

c. > 20 batang/ hari (perokok berat) 

7. Age initation adalah usia dimana responden mulai mengonsumsi rokok. Age 

initation dikumpulkan melalui kuesioner. 

Kriteria objektif: 

a. Usia ≤ 13 tahun 

b. Usia 14 – 18 tahun 

c. Usia ≥ 18 tahun. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang 

seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu (Hidayat, 2007).  

Pada penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara 

objektif tentang karakteristik remaja yang merokok di SMAS Satria Kendari tahun 

2014. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanankan di SMAS Satria Kendari. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan 21 – 7 Agustus 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMAS Satria tahun ajaran 

2016/2017 yapng berjumlah 225 orang. 
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2. Sampel  

Sampel penelitian merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmodjo, 

2012). 

a. Besar sampel  

Dalam pengambilan sampel, peneliti berpedoman pada Suharsimi 

Arikunto (2014) yang mengatakan bahwa apabila subyek penelitian 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah 

penelitian populasi. Tetapi, jika subyeknya lebih dari 100, dapat diambil 

15 %, 25 %, 35 % atau lebih tergantung dari setidak – tidaknya: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu 

2. Sempit luasnya lahan wilayah pengamatan dari setiap subyek karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya lebih 

baik. 

Sehubungan dengan keterbatasan waktu penelitian, sehingga peneliti 

tidak mungkin mengambil sampel dari semua populasi yang ada. Maka 

dari itu, peneliti mengambil sampel yang dianggap representatif. Sehingga 

besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 % dari 

225 orang atau 34 siswa yang merokok. 
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b. Teknik sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi dari populasi yang ada. Teknik 

sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, 

agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

setiap penelitian (Nursalam, 2012). 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampling quota. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa 

sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan 

memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan 

data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi, 

pengumpulan data dihentikan. 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi yang akan di teliti, dengan kriteria inklusi sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Siswa kelas X, XI, XII SMAS Satria tahun ajaran 2016/2017 yang 

merokok. 

2) Siswa yang bersedia menjadi responden dan menandatangani 

persetujuan menjadi responden. 

Kriterian eksklusi adalah karakteristik dari subjek penelitian yang 

tidak diteliti, dengan kriteria sebagai berikut : 
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1) Siswa kelas X, XI, XII SMAS Satria tahun ajaran 2016/2017 yang 

tidak merokok. 

2) Siswa yang tidak bersedia menjadi responden dan menandatangani 

persetujuan menjadi responden. 

D. Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah 

(Arikunto, 2014). 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. 

Pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini bersifat tertutup 

dengan jawaban yang sudah disediakan. 

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Saryono dkk, 2013). Dalam 

penelitian ini data primer terdiri dari karakteristik remaja yang merokok 

yang meliputi: jenis kelamin, pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua, 

suku, agama, jumlah uang saku, jumlah rokok dan age initiation. 
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b. Data sekunder  

Menurut Saryono dkk (2013), data sekunder adalah data yang 

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitian berupa data tentang jumlah siswa yang merokok. Data 

yang diperoleh dari SMAS Satria Kendari. 

c. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara menggunakan kuesioner tentang karakteristik remaja yang 

merokok di SMAS Satria Kendari. 

F. Tehnik Pengolahan  

Pengolahan data pada penelitian ini meliputi tahap sebagai berikut 

(Arikunto, 2014) : 

a. Editing  

Editing dilakukan untuk meneliti kembali setiap daftar pertanyaan yang 

telah diisi. Editing meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian, dan 

konsistensi dari setiap jawaban. 

b. Coding 

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut 

kriteria tertentu. Klasifikasi umumnya ditandai dengan kode tertentu yang 

biasanya berupa angka. 

c. Tabulating  

Tabulating adalah pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan 

mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisa. Proses 
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tabulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan metode tally, 

menggunakan kartu, dan menggunakan komputer (Nursalam, 2014). 

G. Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan, dimana tujuan pokok penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam mengungkap fenomena (Nursalam, 2014). 

Data yang sudah dikumpulkan ditabulasi dan dikelompokkan sesuai 

dengan kelompok data dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi, dengan 

menggunakan presentase dengan rumus (Sugiyono, 2012) : 

Kx
n

f
X   

Keterangan 

X = Persentase hasil yang dicapai 

f = Frekuensi variabel yang diteliti  

n  = Jumlah sampel yang diteliti  

K = Konstanta (100%) 

H. Penyajian Data  

Setelah data diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dinarasikan 

I. Etika Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti perlu mendapatkan adanya suatu rekomendasi dari 

institusi atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin pada institusi tempat 

penelitian yang dalam hal ini adalah pihak SMAS Satria Kendari. Setelah 
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mendapat persetujuan, maka peneliti baru dapat melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi: 

1 Informed Consent 

Lembar persetujuan ini diberikan pada subyek yang akan diteliti, 

tujuannya adalah subyek mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak 

yang diteliti selama pengumpulan data. Jika subyek bersedia diteliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak maka peneliti tidak 

memaksa dan tetap menghormati hak-hak subyek 

2 Anonimity 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subyek, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data yang diisi oleh 

subyek, lembar tersebut hanya diberi kode yang diketahui oleh peneliti saja. 

3 Confidentiality 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Hanya kelompok 

data tertentu saja yang akan dilapor sebagai hasil penelitian. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Sejarah berdiri 

SMAS Satria Kendari merupkan sekolah swasta yang berstatus 

kepemilikan yayasan dengan penanggung jawab, ketua yayasan Bapak 

Sudarmanto, SE.,M.si Pada Tanggal 11 Oktober 1984 di resmikan oleh Ketua 

Yayasan dan di tetapkan SK Sekolah 193/11/10/1984 SK Pendirian pada 16 

September 1994, dan tanggal SK Izin Operasional 7 Juni 2016 dan sekolah 

ini mempunyai Akreditasi B. 

SMAS Satria Kendari merupakan sekolah swasta yang satu lingkup 

dengan gedung SMKS Satria dan gedung kampus STIE 66. Dimana gedung 

SMKS Sudah mempunyai gedung sendiri sedangkan gedung SMAS Satria 

bila pagi hari sampai siang untuk siswa dan sore sampai malam di pakai oleh 

mahasiswa stie 66.  

2. Sarana dan Prasarana 

SMAS Satria Kendari dibangun diatas tanah seluas 2.500 m, memiliki sarana 

dan prasarana yang terdiri dari bangunan kelas sebanyak 7 ruangan, dan 

jumlah siswa SMAS Satria sebanyak 225.  laboratorium 1 ruangan, 

perpustakaan 1 ruangan dan musholah 1. 
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3. Visi  

a. Unggul dalam perolehan nilai UN 

b. Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan ke atasnya. 

c. Unggul dalam karya ilmiah (KIR) 

d. Unggul dalam lomba olahraga dan seni 

e. Unggul dalam lomba kreativitas siswa 

f. Unggul dalam kepedulian sosial 

g. Unggul dalam disiplin 

h. Unggul dalam kreativitas keagamaan dan berakhlaq mulia. 

4. Misi 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada semua warga 

sekolah 

c. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya 

sehingga dapat berkembang secara optimal 

d. Mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari 

e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan stacholder di 

sekolah 

f. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sehingga warga sekolah 

merasa betah di sekolah 

g. Menumbuhkan sikap aktif, kreatif, pada diri siswa. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Umum Penelitian 

Analisis ini dilakukan untuk melihat secara umum karakteristik 

responden dan karakteristik objek penelitian dengan mendeskripsikan 

berdasarkan ciri – ciri setiap sampel yang diteliti sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Adapun karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 di bawah ini: 

Tabel 5.1  

Distribusi Kelompok Umur Responden di SMAS Satria  

Kota Kendari Tahun 2017 

No Kelompok Umur Frekuensi Persentase (%) 

1 12 - 16 Tahun 26 76.47% 

2 17 - 25 Tahun 8 23.53% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 26 orang (76,46%) serta 

yang paling sedikit adalah kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 8 

orang (23,53%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas 

Adapun karakteristik responden berdasarkan kelas sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.2 di bawah ini: 
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Tabel 5.2 

Distribusi Kelas Responden di SMAS Satria Kota Kendari  

Tahun 2017 

No Kelas Frekuensi Persentase (%) 

1 X 13 38.24% 

2 XI IPS 7 20.59% 

3 XI IPA 3 8.82% 

4 XII IPS 8 23.53% 

5 XII IPA 3 8.82% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah kelas X sebanyak 13 orang (38,24%) serta yang paling sedikit 

adalah kelas XI IPA dan XII IPA yang masing – masing sebanyak 

sebanyak 3 orang (8,82%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku 

Adapun karakteristik responden berdasarkan suku sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.3 di bawah ini: 
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Tabel 5.3 

Distribusi Suku Pada Remaja Yang Merokok di SMAS Satria 

Kota Kendari Tahun 2017 

No Suku Frekuensi Persentase (%) 

1 Bali 1 2.94% 

2 Bugis 8 23.53% 

3 Buton 3 8.82% 

4 Jawa 4 11.76% 

5 Makassar 1 2.94% 

6 Muna 7 20.59% 

7 Sunda 1 2.94% 

8 Toraja 1 2.94% 

9 Tolaki 6 17.65% 

10 Wawonii 2 5.88% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah suku Bugis sebanyak 8 orang (23,53%) serta yang paling sedikit 

adalah suku Bali, Makassar, Sunda dan Toraja yang masing – masing 

sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

Adapun karakteristik responden berdasarkan agama sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.4 di bawah ini: 

Tabel 5.4 

Distribusi Agama Pada Remaja Yang Merokok di SMAS Satria 

Kota Kendari Tahun 2017 

No Agama Frekuensi Persentase (%) 

1 Islam 32 94.12% 

2 Kristen 2 5.88% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 
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Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah agama Islam sebanyak 32 orang (94,12%) serta yang paling sedikit 

adalah pekerjaan ayah sebagai petani dan pedagang yang masing – masing 

sebanyak sebanyak 2 orang (5,88%). 

2. Distribusi dan Persentase Variabel Penelitian  

Analisis ini dilakukan untuk melihat secara umum karakterisik responden 

dan karakteristik objek penelitian dengan mendeskripsikan berdasarkan 

variabel yang diteliti sebagai berikut : 

a. Jenis Kelamin 

Adapun distribusi responden berdasarkan jenis kelamin sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.5 di bawah ini: 

Tabel 5.5 

Distribusi Jenis Kelamin Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki - Laki 34 100.00% 

2 Perempuan 0 0.00% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah laki - laki sebanyak 34 orang (100,00%) 

b. Pendapatan Orang Tua 

Adapun distribusi responden berdasarkan pendapatan orang tua 

sebagaimana diuraikan pada tabel 5.6 di bawah ini: 
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Tabel 5.6 

Distribusi Pendapatan Orang Tua Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Penghasilan Orang Tua Frekuensi Persentase (%) 

1 ≥ Rp.2172578,00 22 64.71% 

2 < Rp.2172578,00 12 35.29% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah orang tua dengan pendapatan  ≥Rp.2172578,00 sebanyak 22 orang 

(64,71%) serta yang paling sedikit adalah orang tua dengan pendapatan  

<Rp.2172578,00  sebanyak sebanyak 12 orang (35,29%). 

c. Pekerjaan Ayah 

Adapun distribusi responden berdasarkan pekerjaan ayah sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.7 di bawah ini: 

Tabel 5.7 

Distribusi Pekerjaan Ayah Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Pekerjaan Ayah Frekuensi Persentase (%) 

1 Buruh 3 8.82% 

2 Nelayan 4 11.76% 

3 PNS 16 47.06% 

4 Petani 1 2.94% 

5 Pedagang 1 2.94% 

6 Wiraswata 9 26.47% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah pekerjaan ayah sebagai PNS sebanyak 16 orang (47,06%) serta 
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yang paling sedikit adalah pekerjaan ayah sebagai petani dan pedagang 

yang masing – masing sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 

d. Pekerjaan Ibu 

Adapun distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.8 di bawah ini: 

Tabel 5.8 

Distribusi Pekerjaan Ibu Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Pekerjaan Ibu Frekuensi Persentase (%) 

1 Buruh 1 2.94% 

2 IRT 21 61.76% 

3 Pedagang 5 14.71% 

4 PNS 5 14.71% 

5 Wiraswasta 2 5.88% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga sebanyak 21 orang 

(61,76%) serta yang paling sedikit adalah pekerjaan ibu buruh sebanyak 

sebanyak 1 orang (2,94%). 

e. Jumlah Uang Saku 

Adapun distribusi responden berdasarkan jumlah uang saku 

sebagaimana diuraikan pada tabel 5.9 di bawah ini: 
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Tabel 5.9 

Distribusi Jumlah Uang Saku Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Jumlah Uang Saku Frekuensi Persentase (%) 

1 < Rp.10.000,00 19 55.88% 

2 Rp.11.000,00 - Rp.20.000,00 15 44.12% 

3 > Rp.20.000,00 0 0.00% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah uang saku Rp.<10.000,00 sebanyak 19 orang (55,88%) serta yang 

paling sedikit adalah uang saku >Rp.20.000,00 sebanyak sebanyak 0 

orang (0%). 

f. Jumlah Rokok 

Adapun distribusi responden berdasarkan jumlah rokok sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.10 di bawah ini: 

Tabel 5.10 

Distribusi Jumlah Rokok Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Jumlah Rokok Frekuensi Persentase (%) 

1 1 - 10 Batang 25 73.53% 

2 11 - 20 Batang 9 26.47% 

3 > 20 Batang 0 0.00% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling 

banyak adalah jumlah rokok 1 – 10 batang sebanyak 25 orang (73,53%) 

serta yang paling sedikit adalah jumlah rook >20 batang sebanyak 

sebanyak 0 orang (0%). 
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g. Age Initiation 

Adapun distribusi responden berdasarkan age initiation sebagaimana 

diuraikan pada tabel 5.11 di bawah ini: 

Tabel 5.11 

Distribusi Age Initiation Pada Remaja Yang Merokok  

di SMAS Satria Kota Kendari Tahun 2017 

No Age Initiation Frekuensi Persentase (%) 

1 ≤ 13 Tahun 20 58.82% 

2 14 - 18 Tahun 14 41.18% 

3 > 18 Tahun 0 0.00% 

  Total 34 100.00% 

Sumber Data Primer 2017 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling 

banyak adalah age initiation  pada umur ≤ 13 Tahun sebanyak 20 orang 

(58,82%) serta yang paling sedikit adalah age initiation  pada umur >18 

tahun sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

C. Pembahasan 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah laki - laki sebanyak 34 orang (100,00%) serta yang paling sedikit 

adalah perempuan sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

Hasil penelitian dari 34 responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa yang dikategorikan laki – laki sebanyak 34 orang 

(100%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 26 orang (76,46%) dan 
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kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 8 orang (23,53%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 13 orang (38,24%), XI IPS sebanyak 7 orang (20,59%), 

XI IPA sebanyak 3 orang (8,82%), XII IPS sebanyak 8 orang (23,53%), dan 

XII IPA sebanyak 3 orang (8,82%). 

Tingginya perokok laki – laki ini mungkin dikarenakan oleh stress. 

Baldwin (2002) menyebutkan bahwa stress pada laki – laki dan perempuan 

sama. Hanya saja, cara untuk menghadapi masalah berbeda. Cara menghadapi 

masalah pada perempuan cenderung perasaan cemas. Sedangkan, cara 

menghadapi masalah pada laki – laki cenderung dengan hal-hal negatif seperti 

merokok. 

Dari sisi budaya, rokok cenderung dianggap biasa pada laki – laki 

sedangkan, pada wanita dianggap perilaku yang menyimpang (Abghi, 1997). 

Besarnya proporsi perokok pada laki – laki ini juga mungkin terjadi 

dikarenakan oleh adanya persepsi bahwa merokok bagi laki – laki hal yang 

jantan. Hal ini didukung oleh banyaknya iklan rokok yang mepromosikan laki 

– laki yang berwibawa dan gagah (Nichter, 2009). Iklan rokok pada media – 

media terutama televise merupakan salah satu media yang paling banyak 

diminati masyarakat. Masyarakat cenderung mengikuti apa yang ada dalam 

media. 

Rokok bagi laki – laki juga cenderung digunakan sebagai alat social. 

Hal ini dikarenakan rokok digunakan sebagai suatu metode untuk membina 

persahabatan dan keintiman pada sesame laki – laki (Merchen, 2009). Dalam 

hal ini rokok digunakan untuk menghormati teman atau lawan bicara mereka 
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pada saat tertentu seperti pada saat berkumpul dengan teman. Selain itu, 

besarnya proporsi perokok pada juga dimungkinkan karena sosio cultural 

seperti kebiasaan budaya dan gengsi (Smet 1994 dalam Hasnida 2005). 

Oleh karena itu, untuk menghindari stress sebaiknya menghindari dari 

hal yang negatif seperti tidur sebentar ketika sedang lelah. Menghindari stress 

juga bisa dialihkan dengan mendengarkan music yang tenang dan juga dengan 

mengonsumsi permen. Pada saat berkumpul dengan teman juga sebaiknya 

menyediakan pengganti rokok seperti permen. Untuk berhenti merokok juga 

bisa mengadakan perjanjian untuk tidak merokok atau mengadakan taruhan 

dengan imbalan yang besar. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang lain. Penelitian yang 

dilakukan oleh Siagian tahun 2001 di Jakarta dan Sukabumi menunjukkan 

bahwa perokok laki – laki baik di daerah Jakarta maupun Sukabumi memiliki 

persentase perokok yang lebih besar yakni 56,6% di Jakarta dan 5,8% di 

Sukabumi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Gilani dan Leon (2012) 

terhadap orang dewasa di Pakistan. Survei tersebut menunjukkan bahwa 

prevalensi perokok laki – laki lebih banyak dibandingkan perokok perempuan 

dengan prevalensi 51,2% pada laki – laki dan 48,8% pada perempuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Barus (2012) di Universitas Indonesia 

memperlihatkan bahwa laki – laki memiliki persentase perokok tertinggi yaitu 

77,1%. 

2. Pendapatan Orang Tua 
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Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah orang tua dengan pendapatan  ≥Rp.2172578,00 sebanyak 22 orang 

(64,71%) serta yang paling sedikit adalah orang tua dengan pendapatan  

<Rp.2172578,00  sebanyak sebanyak 12 orang (35,29%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

orang tua berpenghasilan ≥Rp.2172578,00 sebanyak 22 orang (64,71%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 16 orang (47,06%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 6 orang (17,65%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 6 orang (17,65%), XI IPS sebanyak 5 orang (14,71%), 

XI IPA sebanyak 1 orang (2,94%), XII IPS sebanyak 7 orang (20,59%), dan 

XII IPA sebanyak 3 orang (8,82%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

orang tua berpenghasilan <Rp.2172578,00 sebanyak 12 orang (35,29%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 10 orang (29,41%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 2 orang (5,88%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 7 orang (20,41%), XI IPS sebanyak 2 orang (5,88%), XI 

IPA sebanyak 2 orang (5,88%), XII IPS sebanyak 1 orang (2,94%), dan XII 

IPA sebanyak 0 orang (0,00%). 

Pendapatan seseorang identic dengan mutu sumber daya manusia, 

sehingga sesorang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan 

yang relative tinggi pula. Pendapatan keluarga juga tergantung jenis 
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pekerjaan. Pendapatan keluarga akan relative lebih besar jika kedua orang tua 

bekerja diluar rumah.  

Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi mengonsumsi lebih 

banyak rokok dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah, meskipun fakta bahwa kelompok berpendapatan tinggi memiliki 

pendidikan yang lebih baik. Dinegara berkembang seperti Indonesia, 

informasi tentang bahaya kesehatan dari merokok belum disebarluaskan 

secara efektif. Pendapatan yang tinggi mencerminkan daya beli tinggi dan 

berhubungan dengan konsumsi rokok yang lebih besar (Jha and Chaloupka, 

2000) 

Hasil peneliian ini didukung oleh penelitian Monica Virly (2013) 

bahwa pendapatan yang diperoleh para responden yang memiliki pendapatan 

< UMR sebanyak 18 orang (29,5%) dan sebanyak 43 orang (70,5%) memiliki 

penghasilan > UMR. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua 

menunjukkan bahwa persentase perokok tertinggi yang memiliki pendapatan 

tinggi. 

3. Pekerjaan Ayah 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah pekerjaan ayah sebagai PNS sebanyak 16 orang (47,06%) serta yang 

paling sedikit adalah pekerjaan ayah sebagai petani dan pedagang yang 

masing – masing sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

pekerjaan ayah sebagai PNS sebanyak 16 orang (47,06%). 
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Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 11 orang (32,35%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 5 orang (14,71%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 4 orang (11,76%), XI IPS sebanyak 5 orang (14,71%), 

XI IPA sebanyak 0 orang (0,00%), XII IPS sebanyak 6 orang (17,65%), dan 

XII IPA sebanyak 1 orang (2,94%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

pekerjaan ayah sebagai petani dan pedagang yang masing – masing sebanyak 

sebanyak 1 orang (2,94%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 2 orang (5,88%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 0 orang (0,00%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 1 orang (2,94%), XI IPS sebanyak 0 orang (0,00%), XI 

IPA sebanyak 1 orang (2,94%), XII IPS sebanyak 0 orang (0,00%), dan XII 

IPA sebanyak 0 orang (0,00%). 

Pendapatan seseorang identic dengan mutu sumber daya manusia, 

sehingga sesorang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan 

yang relative tinggi pula. Pendapatan keluarga juga tergantung jenis 

pekerjaan. Pendapatan keluarga akan relative lebih besar jika kedua orang tua 

bekerja diluar rumah.  

4. Pekerjaan Ibu 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga sebanyak 21 orang (61,76%) 



60 
 

serta yang paling sedikit adalah pekerjaan ibu buruh sebanyak sebanyak 1 

orang (2,94%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga sebanyak 21 orang (61,76%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 17 orang (50,00%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 4 orang (11,76%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 9 orang (26,47%), XI IPS sebanyak 5 orang (14,71%), 

XI IPA sebanyak 2 orang (5,88%), XII IPS sebanyak 4 orang (11,76%), dan 

XII IPA sebanyak 1 orang (2,94%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

pekerjaan ibu buruh sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 0 orang (0,00%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 1 orang (2,94%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 0 orang (0,00%), XI IPS sebanyak 0 orang (0,00%), XI 

IPA sebanyak 0 orang (0,00%), XII IPS sebanyak 0 orang (0,00%), dan XII 

IPA sebanyak 1 orang (2,94%). 

Pendapatan seseorang identic dengan mutu sumber daya manusia, 

sehingga sesorang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan 

yang relative tinggi pula. Pendapatan keluarga juga tergantung jenis 

pekerjaan. Pendapatan keluarga akan relative lebih besar jika kedua orang tua 

bekerja diluar rumah.  
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5. Jumlah Uang Saku 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling banyak 

adalah uang saku Rp.<10.000,00 sebanyak 19 orang (55,88%) serta yang 

paling sedikit adalah uang saku >Rp.20.000,00 sebanyak sebanyak 0 orang 

(0%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

uang saku Rp.<10.000,00 sebanyak 19 orang (55,88%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 15 orang (44,12%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 4 orang (11,76%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 7 orang (20,59%), XI IPS sebanyak 5 orang (14,71%), 

XI IPA sebanyak 1 orang (2,94%), XII IPS sebanyak 4 orang (11,76%), dan 

XII IPA sebanyak 2 orang (5,88%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

uang saku >Rp.20.000,00 sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

Keterjangkauan siswa terhadap rokok juga didukung dengan adanya 

dana untuk membeli rokok. Besar uang yang dihabiskan untuk merokok 

sebanding dengan uang jajan yang diberikan oleh orang tua mereka. Peneliti 

lain mendapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara meningkatnya 

harga rokok dengan berkurangnya inisiasi, prevalensi, dan intensistas 

merokok pada remaja. Rendahnya pengawasan orang tua dan buruknya 

pelaksanaan regulasi tentang pelarangan penjualan produk tembakau kepada 
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konsumen di bawah umur akan menambah kemudahan siswa untuk 

mendapatkan rokok. 

6. Jumlah Rokok 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling 

banyak adalah jumlah rokok 1 – 10 batang sebanyak 25 orang (73,53%) serta 

yang paling sedikit adalah jumlah rokok >20 batang sebanyak sebanyak 0 

orang (0%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

jumlah rokok 1 – 10 batang sebanyak 25 orang (73,53%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 19 orang (55,88%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 6 orang (17,65%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 11 orang (32,35%), XI IPS sebanyak 4 orang (11,76%), 

XI IPA sebanyak 2 orang (5,88%), XII IPS sebanyak 6 orang (17,65%), dan 

XII IPA sebanyak 2 orang (5,88%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

jumlah rokok >20 batang sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

Dalam setiap batang rokok, bahan – bahan yang dihirup oleh perokok 

akan masuk kedalam tubuh. Nikotin merupakan salah satu bahan yang 

terhirup. Nikotin dapat diserap tubuh dalam waktu 10-19 detik (Action on 

Smoking and Health, 2014). Dalam 40 menit, efek rokok ini akan menghilang 

sehingga menyebabkan perokok akan gelisah dan depresi jika tidak 

menghirup rokok (POM,2014). Hal ini menyebabkan seseorang perokok 
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merasa kecanduan dikarenakan nikotin dapat merangsang system saraf pusat. 

Selain merangsang system saraf pusat nikotin dapat meningkatkan detak 

jantung dan tekanan darah (Action on Smoking and Health, 2014). 

Menurut Brandford suatu kejadian penyakit meningkat seiring dengan 

bertambahnya pajanan (Gersmant, 2003). Dalam hal ini, semakin banyak 

batang rokok yang dikonsumsi oleh responden maka semakin mungkin 

terjadinya suatu penyakit. Penelitian yang dilakukan oleh Walter tahun 1987 

menunjukkan bahwa perokok yang mengonsumsi 1-4 batang rokok memiliki 

resiko terkena jantung coroner sebanyak dua kali dibandingkan non-perokok. 

Hasil yang sama juga ditemukan oleh David tahun 1999. Penelitian David 

menunjukkan bahwa perokok yang mengonsumsi rokok 1-9 batang memilki 

resiko terkena jantung coroner sebesar 2 kali lipat dibandingkan non perokok. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suharmiati tahun 2008 menunjukkan bahwa 

proporsi 11-20 batang perhari lebih banyak dibandingkan proporsi perokok 1 

– 10 batang perhari. 

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan para 

perokok khususnya harus meminimalisir atau mengurangi jumlah rokok yang 

dikonsumsi. Cara mengurangi jumlah batang rokok yakni dengan olahraga 

dan istirahat teratur. Selain itu, metode seperti mengganti rokok dengan 

permen, konseling, mengganti rokok dengan obat tradisonal maupun dengan 

mencoba untuk berpuasa dengan niat yang kuat. Selain itu, keluarga 

diharapkan dapat menjadi penggingat dan memberikan motivasi kepada 

perokok. 
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7. Age Initiation 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa dari 34 responden,  yang paling 

banyak adalah age initiation  pada umur ≤ 13 Tahun sebanyak 20 orang 

(58,82%) serta yang paling sedikit adalah age initiation  pada umur >18 tahun 

sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

age initiation  pada umur ≤ 13 Tahun sebanyak 20 orang (58,82%). 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

terdapat kelompok umur 12 – 16 tahun sebanyak 19 orang (55,88%) dan 

kelompok umur 17 – 25 tahun sebanyak 1 orang (2,94%). Berdasarkan kelas 

terdapat X sebanyak 11 orang (32,35%), XI IPS sebanyak 3 orang (8,82%), 

XI IPA sebanyak 2 orang (5,88%), XII IPS sebanyak 4 orang (11,76%), dan 

XII IPA sebanyak 0 orang (0,00%). 

Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden, yang dikategorikan 

age initiation  pada umur >18 tahun sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

Menurut B.F Skinner dalam Yunindyawati (2008) menerangkan 

bahwa pada awalnya manusia dibentuk melalui lingkungan disekitarnya. Hal 

ini menyebabkan seseorang menjadi perokok. Usia ≤ 13 Tahun merupakan 

awal masa remaja. Dimana pada usia ini remaja ingin membentuk diri sendiri 

yang mereka anggap pantas dan baik untuk mereka (Potter and Perry, 2005). 

Dalam usia ini, remaja sulit mengontrol keinginan mereka sehingga perilaku 

kurang baik seperti merokok sulit untuk dihindari. Adanya persepsi bahwa 

merokok dapat meningkatkan kejantanan seseorang juga mungkin salah satu 
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factor perilaku merokok (Nichter, 2009). Usia remaja merupakan usia yang 

rentan. Mereka terkadang mengikuti perilaku teman atau orang dewasa 

lainnya. Menurut Mu’tadin (2002) dalam Hasanah (2011) mengatakan bahwa 

hal tersebut dikarenakan terjadinya peer socialization antar remaja yang 

artinya remaja dituntut berperilaku sama dengan kelompoknya sehingga 

remaja cenderung mengikuti perilaku teman – temanya seperti cara berpakain 

sampai kepada perilaku merokok. 

Adanya orang tua juga merupakan salah satu factor yang 

menyebabkan seorang remaja merokok. Menurut Miller dan Dollard dalam 

Notoatmodjo (2013) menyebutkan bahwa tingkah laku manusia terbentuk 

melalui proses hasil belajar. Adanya perokok didalam rumah cenderung 

meningkatkan resiko anggota keluarga terutama anak – anak dan remaja 

cenderung mengikuti perilaku merokok tersebut. Anak – anak dan remaja 

melihat perilaku merokok yang ditunjukkan oleh orang dewasa kemudian 

melakukan proses coba – coba merokok secara sembunyi – sembunyi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunindyawati (2008) menerangkan bahwa 

perokok baik di rural maupun di urban cenderung mengikuti orang tua mereka 

sehingga menjadi perokok.  

Remaja yang awalnya coba – coba untuk merokok menjadi 

ketergantungan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya bahan yang terdapat 

dalam rokok, nikotin, yang menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan 

yang disebabkan oleh nikotin inilah yang menyebakan remaja yang 

melakukan coba – coba menjadi perokok aktif (Tobacco Free Kids, 2015). 
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Usia memulai kebiasaan merokok di Indonesia relative tergolong 

muda. Survei Global Youth Tobacco 2006 menemukan bahwa di antara siswa 

usia 13-15 tahun, 24 persen laki-laki dan 4 persen perempuan mempunyai 

kebiasaan merokok. Di antara mereka yang pernah mencoba merokok, sekitar 

1 dari 3 laki – laki dan 1 dari 4 perempuan mencoba merokok untuk pertama 

kalinya sebelum berusia 10 tahun (WHO, 2009). The Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS) WHO pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 6 dari 10 pelajar 

di indonesia terpapar asap rokok selam mereka dirumah. Lebih dari sepertiga 

(37,3%) pelajar biasa merokok. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah 

30,9% atau 3 dari 10 pelajar menyatakan pertama kali merokok pada umur 

dibawah 10 tahun. Pada tahun 2007 dalam GYTS, jumlah perokok usia 13 – 

18 tahun di Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia (Aditama,2006). 

Menurut survei tersebut, akses dan ketersediaan rokok mudah 

diperoleh, 6 dari 10 perokok muda usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa 

mereka membeli rokok di toko. Sepanjang waktu kecenderungan usia mulai 

kebiasaan merokok terus. Pada penelitian ini ditemukan usia awal merokok 

termuda adalah 10 tahun. Hal ini mungkin disebabkan karena mengikuti 

teman sebaya ataupun factor coba- coba/ ingin tahu. Selain itu, factor lain 

yang munkin menyebabkan usia awal merokok yang lebih muda yakni 

dikarenakan pada film atau iklan yang mereka tonto dimana tokoh pria-nya 

merokok (Lu, 1997). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afianti, N F 

(2015) dengan judul survei perokok dan kondisi kesehatan perokok di wilayah 
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rural (Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor) dan urban (Kelurahan Kalibata 

Kota Jakarta Selatan) tahun 2015. Dimana pada peneitian tersebut ditemukan 

bahwa usia awal merokok termuda adalah 7 tahun pada daerah urban dan 10 

tahun pada daerah rural. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal  pada 34 

responden di SMAS Satria Kendari tentang karakteristik remaja yang merokok di 

Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Satria Kendari tahun 2017 maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Dari 34 responden yang dikategorikan berjenis kelamin laki – laki sebanyak 

34 orang (100,00%)  

2. Dari 34 responden yang dikategorikan orang tua dengan pendapatan  

≥Rp.2172578,00 sebanyak 22 orang (64,71%) serta yang paling sedikit adalah 

orang tua dengan pendapatan  <Rp.2172578,00  sebanyak sebanyak 12 orang 

(35,29%). 

3. Dari 34 responden, yang dikategorikan pekerjaan ayah sebagai PNS sebanyak 

16 orang (47,06%) serta yang paling sedikit adalah pekerjaan ayah sebagai 

petani dan pedagang yang masing – masing sebanyak sebanyak 1 orang 

(2,94%). 

4. Dari 34 responden, yang dikategorikan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah 

tangga sebanyak 21 orang (61,76%) serta yang paling sedikit adalah pekerjaan 

ibu buruh sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 
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5. Dari 34 responden, yang dikategorikan suku Bugis sebanyak 8 orang 

(23,53%) serta yang paling sedikit adalah suku Bali, Makassar, Sunda dan 

Toraja yang masing – masing sebanyak sebanyak 1 orang (2,94%). 

6. Dari 34 responden, yang dikategorikan agama Islam sebanyak 32 orang 

(94,12%) serta yang paling sedikit adalah pekerjaan ayah sebagai petani dan 

pedagang yang masing – masing sebanyak sebanyak 2 orang (5,88%). 

7. Dari 34 responden, yang dikategorikan uang saku Rp.<10.000,00 sebanyak 19 

orang (55,88%) serta yang paling sedikit adalah uang saku >Rp.20.000,00 

sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

8. Dari 34 responden, yang dikategorikan jumlah rokok 1 – 10 batang sebanyak 

25 orang (73,53%) serta yang paling sedikit adalah jumlah rook >20 batang 

sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

9. Dari 34 responden, yang dikategorikan age initiation  pada umur ≤ 13 Tahun 

sebanyak 20 orang (58,82%) serta yang paling sedikit adalah age initiation  

pada umur >18 tahun sebanyak sebanyak 0 orang (0%). 

B. Saran 

Adapun Saran yang dapat diberikan oleh peneliti tentang “karakteristik remaja 

yang merokok di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Satria Kendari tahun 

2017” yaitu: 

1. Di harapkan bagi institusi Poltekes Kemenkes Kendari Jurusan 

Keperawatan, agar dapat melakukan program penyuluhan kepada remaja 

tentang perilaku merokok di usia remaja untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti pernikahan diusia dini, 
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2. Bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

melakukan penelitian kepada masyarakat. 

3. Bagi Sekolah dapat menjadi acuan dan masukkan bagi pihak sekolah 

terutama bagi guru bimbingan dan konseling dalam menurunkan perilaku 

merokok dikalangan siswa. 

4. Bagi siswa diharapkan dapat menggurang konsumsi rokok sehingga 

menurunkan angka perokok remaja di Indonesia khususnya Sulawesi 

Tenggara. 
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Lampiran 1 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. 

Bapak/ Ibu Responden 

di- 

Tempat 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, maka saya: 

Nama : I WAYAN SUDIARTA 

NIM : P00320014018 

Sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Jurusan 

Keperawatan, bermaksud akan melaksanakan penelitian berjudul “Identifikasi 

Karakteristik Remaja Yang Merokok di Sekolah Menengah Atas Swasta 

(SMAS) Satria Kota Kendari Tahun 2017”. 

Sehubungan dengan hal itu, mohon kesediaan bapak/ibu untuk 

meluangkan waktu menjadi responden dalam penelitian ini, anda berhak untuk 

menyetujui atau menolak menjadi responden. Apabila setuju, maka bapak/ ibu 

dipersilahkan untuk menandatangani surat persetujuan responden ini. 

Atas kesediaan untuk berpartisipasi dalampenelitian ini, sebelumnya 

diucapkan terima kasih. 

Peneliti, 

 

 

I WAYAN SUDIARTA 

 

 



Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak keberatan untuk menjadi 

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatanan a.n. I WAYAN SUDIARTA (NIM. 

P00320014018) dengan judul “Identifikasi Karakteristik Remaja Yang 

Merokok di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Satria Kota Kendari 

Tahun 2017”.Dan saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak 

manapun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Kendari, ....................................... 2017 

Responden, 

 

 

 

(Nama dan Tanda Tangan) 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

KARAKTERISTIK REMAJA YANG MEROKOK DI SEKOLAH  

MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) SATRIA KENDARI  

TAHUN 2017 

 

Petunjuk pengisian 

Diharapkan anda menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang anda 

ketahui,  

Data Demografi Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis kelamin  : 

4. Suku   : 

5. Agama   : 

6. Kelas   : 

7. Tanggal pengisian : 

8. Pekerjaan ayah  : 

9. Pekerjaan ibu  : 

10. Penghasilan orang tua : 

11. Jumlah uang saku : 

12. Jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari: 

13. Usia awal merokok : 



 



PEiilERINTAH PROVINSI SUTAWESI TETTIGGARA
BADAN PENELITIAN DA}I PENGEMBANGAN
lfurnpbtc Bumi Preh Andtsrodru Telp. (otorl 3tat256 Kendari grz3iz

Nomor
Lampiran
Perihal

070/31 98/Balitbar€ 201 7

lzin Penelitian

lGrdari, 21 Juli 2O17

Kepada
Yth. Kepala Dinas P & K Prov. Sultra

di-
KENDAR'

Berdasarkan Surat Direldrrr Potekkes Kendari l,lomor : DL.11.0PI1fiWS/2A17
tar€gal 20 Juli 2017 perirhd terseh.* di das, Mahasi$ya di bmnh ini :

Nama
NIM
PrW. Sttdi
Peheriaan
Lokasi Perelitian

I WAYAN SUDIARTA
P00320014018
E)-lll Keperaratan
Hlahashwa
SitAS Safia Kota Kendari

Bermaksud untuk lt/blakukan PenelitiarUPergambilan Data di DaerahlKantor
$atdara, dalam rangka penyusunan KTl, Sldpsi, Tesis, Disertasi dengan judul :

.'DE {TIFI'(AS' 
'(*R'T'ffER'STTK 

REtrAJA YA'{G TERO'(O'( DI SEKO|jH
fiENEtiGAH SrrASrA (SrrAS,l SrlnA KOTA NENDART '.

Yang akan diled<sanakan &ri tanggal : 21 Juli ?o17 srrmgaiseftasai.

Sehuhlrtgan dergan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kamimenyetujuikegiatan
dimakstd dergan kets&lan :

1. Senantiasa menjqa keamanan dan ketertlban serta mentaati penrndang-
undanganyang berlaku.

2.Td*,mergadakan kegidan lain yarq bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam retiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiaEa koordinasi dengan

pemerintah setempat.
4. Wdib mflghory1ati Adat lstiM yang bedaku di daerah s€tempat.
5. lbnyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penditian kepada Gubemur Suttra

Cq.frepala Badan Penelitian dan Pergenrhrqan Provinsi Sulauresi Terggara.
6- Sumt izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak Hlaku apabila temyata

pefn€ar€ eurat izin ini tidak mentaati ketentuan tsseh* di atas.
Ilernikitst Surd. tzin Penetitian dibertkan untuk d$urnkan senamimana rnestinya.

a.n. GUBERNUR SUITWESI TENGGARA
PENELITIAN DAN

PROVINSI,

Gol. lV/c

.Tembusan:
1. Gubsn$i Sularved Tenggara (se@ai taporan) tli lGndari;
2. Dircktur Poltetfrs Kendai di Kendari;
3. Ketua Prodi Keperawdan lPolrckkes Keirdari di Kendari;
4. Kepala Dinkes hov. Sulta di Kendari;
5" KepalaSMAS SatriaKotaKendari di Kendad;
6. ltlah*iswa yang bersangkutan.;

199301 1 003



Keterangan Telah Melaksanakan Ppnelifian

Yang bertandatangm dibaq,'ah ini

Nama

Nip

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

Nim

Pendidikan

:

: JAWAHIRUDDIN" S.pd. I

: 19600130198703i006

: KEPALA SI\{,A.S SATRTA KENDARI

: i WAYAN SLiDIARTA

: P00320014018

: D-III Keperawatan

Benar - benar telah melakukan penelitian dirvilayah SMAS satria kendari pada tanggal 1

agustus 20i7

Demikian surat keterangan ini ditruat untuk dapat dipergunakan mestinya.

a":€'
nfs

J.AIryAIIIRUNDIN. S.Pd "I
Nip.l960$1301 987031 006

2 Agustns 2017



Ayah Ibu

1 MFY L 16 Makassar Islam XI IPS Guru IRT Rp4.000.000,00 Rp15.000,00 6 14

2 DN L 19 Muna Islam XII IPS Nelayan IRT Rp2.000.000,00 Rp15.000,00 16 15

3 MNNT L 16 Sunda Islam XI IPS Security IRT Rp3.000.000,00 Rp3.000,00 1 16

4 D L 15 Buton Islam X Petani IRT Rp500.000,00 Rp12.000,00 7 14

5 MA L 17 Bugis Islam XII IPS PNS PNS Rp8.000.000,00 Rp20.000,00 6 15

6 J L 16 Muna Islam XI IPS Wiraswasta IRT Rp1.000.000,00 Rp7.000,00 3 11

7 MRS L 16 Jawa Islam X Wiraswasta IRT Rp6.000.000,00 Rp15.000,00 8 14

8 MY L 16 Wawonii Islam X Buruh IRT Rp500.000,00 Rp5.000,00 5 12

9 RF L 16 Bugis Islam X Wiraswasta Pedagang Rp4.000.000,00 Rp20.000,00 8 13

10 KS L 16 Muna Islam XI IPA Wiraswasta IRT Rp2.000.000,00 Rp10.000,00 4 14

11 AC L 17 Wawonii Islam XI IPS PNS PNS Rp8.000.000,00 Rp15.000,00 3 15

12 LMS L 16 Muna Islam XI IPS PNS PNS Rp4.000.000,00 Rp10.000,00 16 11

13 MI L 16 Buton Islam XI IPA Wiraswasta IRT Rp1.000.000,00 Rp15.000,00 5 13

14 S L 19 Muna Islam XI IPS Buruh IRT Rp1.000.000,00 Rp10.000,00 16 16

15 MN L 16 Muna Islam XI IPA Pedagang Pedagang Rp4.000.000,00 Rp15.000,00 12 12

16 B L 17 Bugis Islam XII IPA PNS Guru Rp6.000.000,00 Rp10.000,00 9 14

17 R L 17 Tolaki Islam XII IPA Nelayan Buruh Rp3.000.000,00 Rp5.000,00 4 14

18 MT L 16 Bugis Islam XII IPS PNS PNS Rp8.000.000,00 Rp15.000,00 14 11

19 T L 16 Tolaki Islam XII IPA Wiraswasta IRT Rp3.000.000,00 Rp15.000,00 11 14

20 R L 13 Jawa Islam X PNS IRT Rp4.000.000,00 Rp10.000,00 9 10

KARAKTERISTIK REMAJA YANG MEROKOK DI SEKOLAH MENENGAH SWASTA (SMAS) SATRIA KENDARI TAHUN 2017

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
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21 S L 16 Bali Islam XII IPS PNS IRT Rp3.000.000,00 Rp5.000,00 2 15

22 P L 15 Toraja Kristen XII IPS Wiraswasta Wiraswasta Rp8.000.000,00 Rp10.000,00 6 12

23 I L 16 Tolaki Islam XII IPS PNS Pedagang Rp5.000.000,00 Rp10.000,00 6 13

24 ZL L 15 Bugis Islam X Nelayan IRT Rp1.000.000,00 Rp5.000,00 6 13

25 S L 14 Bugis Islam X Buruh IRT Rp1.000.000,00 Rp5.000,00 4 11

26 O L 17 Muna Islam XII IPS PNS IRT Rp4.000.000,00 Rp6.000,00 6 14

27 L L 17 Tolaki Islam XII IPS PNS IRT Rp4.000.000,00 Rp15.000,00 6 12

28 ARS L 13 Buton Islam X PNS PNS Rp9.000.000,00 Rp20.000,00 13 11

29 MTSA L 13 Tolaki Islam X PNS IRT Rp4.000.000,00 Rp10.000,00 6 11

30 AR L 13 Bugis Islam X Wiraswasta IRT Rp2.000.000,00 Rp5.000,00 5 11

31 SM L 16 Bugis Islam XI IPS PNS IRT Rp5.000.000,00 Rp10.000,00 11 13

32 RS L 13 Tolaki Islam X PNS PNS Rp8.000.000,00 Rp15.000,00 12 10

33 RO L 13 Jawa Kristen X Nelayan IRT Rp1.500.000,00 Rp12.000,00 5 11

34 AK L 13 Jawa Islam X Wiraswasta IRT Rp2.000.000,00 Rp6.000,00 2 12

Sumber: Data Primer 2017
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Mengetahui,

KEPALA SMAS SATRIA KENDARI

JAWAHIRUDDIN, S.Pd.I

NIP.196001301987031006

PENELITI

I WAYAN SUDIARTA

P00320014018



KARAKTERISTIK REMAJA YANG MEROKOK DI SEKOLAH MENENGAH SWASTA (SMAS) SATRIA KENDARI TAHUN 2017

MASTER TABEL HASIL PENELITIAN 
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23 I √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √  

24 ZL √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  

25 S √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  

26 O √ √ √ √ √ √ √ √  √  √  √

27 L √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  

28 ARS √ √ √ √ √ √ √ √   √  √ √  

29 MTSA √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √  

30 AR √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  

31 SM √ √ √ √ √ √ √ √  √   √ √  

32 RS √ √ √ √ √ √ √ √   √  √ √  

33 RO √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  

34 AK √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  
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KEPALA SMAS SATRIA KENDARI

Sumber: Data Primer 2017

P00320014018
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JAWAHIRUDDIN, S.Pd.I I WAYAN SUDIARTA
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