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ABSTRAK 

Hubungan Pengetahuan Tentang Penyakit Jantung Koroner dengan     Kebiasaan Merokok Pada 

Remaja Putra di Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi Manonjaya Tasikmalay Tahun 2011 

 

Lenny Irmawati 

Masa remaja merupakan masa yang sangat kompleks, remaja masa kini lebih cenderung 

merokok. Bagi remaja, merokok sudah menjadi hal biasa yang wajar dan tidak lazim. Sebagian 

besar yang mempengaruhi remaja merokok adalah tingkat pengetahuan yang buruk tentang bahaya 

yang dapat ditimbulkan oleh asap rokok salah satunya seperti penyakit jantung koroner (PJK). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang penyakit jantung 

koroner  dengan kebiasaan merokok pada remaja putra di Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi 

Manonjaya Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah deskriptif analitik, 

dengan teknik pengambilan sampel secara non random sampling dengan metode purposive 

sampling. Dimana pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat 

oleh peneliti. Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 40 responden. Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 20 Februari 2013 di Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi Manonjaya Tasikmalaya, 

pengambilan data ini menggunakan data primer, yaitu langsung dari responden dan alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

bivariat dengan menggunakan uji chi square. Berdasarkan hasil analisis bivariat dari 40 responden 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah pengetahuan buruk dan kebiasaan merokok berat 

yaitu sebanyak 25 (62,5%), pengetahuan sedang dan memiliki kebiasaan merokok berat yaitu 

sebanyak 8 (20,0%) responden, dan responden yang memiliki pengetahuan baik dan memiliki 

kebiasaan merokok berat yaitu senbanyak 2 (5,0%) responden. Hasil uji statistic diperoleh p value 

= 0,007 lebih kecil dari nilai α = 0.05. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah ada hubungan antara pengetahuan tentang penyakit jantung koroner dengan kebiasaan 

merokok. 

Daftar Acuan :  (2001 – 2011) 

ABSTRACT 

 

The relahan of coronary heart jisease knowledge with smoking behavior at the young men of 

senior high school foudahon of I Hasbi Al Sidqi, Manonjaya Tasikmalaya zo years of 2011 

 

Lenny Irmawati 

 

Adolescence is a period, teens today get used to smoke for teenagers, smoking has become  a 

common thing that reasonable and Uncommon. General cause that influence the feenagers to 

smoke is a poor knowledge about the dangers that can be caused by cigarethe smoke such as 

Coronary heart disease The purpouse of this study was to find out the relation of knowledge about 

coronary heart disease with the smokeng behaviour of young men in senior high school foudation 

of Hasbi Al Sidqi Manonjaya Tasikmalaya. The mehod that used in this research is analytical 

desciptive, with sampling method, sampling is based on a specific considerations which was made 

by the researcher. The number of samples studied are as many as 40 respondens. The research was 

did on the 20 th Februari 2013 in the thigh school foundation ot Hasbi Al Sidqi Manonjaya 

Tasikmalaya, Relvieval of data used primary data, ic directly from respondent and the neasuring 

instrument that’s was used is a questionnaire Analysis of the data that was used in this study is the 

bivariate analysis by using the chi square test. Based on the resulf of the bivariate analysis of the 

40 respondents indicated that most of Respondents were poor of knowledge and bad habit of heavy 

smoking as many as 25 (62,5%), the mojerate of knowledge and hase bad habit of heavy smoking 

as many as eight (20,0%) respondents and respondents who hauve good knowledge and have bad 

habit of heavy smoking as many as (5,0%) respondents. the result of the statistical test obtairied  p 

value = 0,007 is less than the value of x = 0,05 the condusion from research which has don by 

researchers in no relation between knowledge about coronary heart disease with smoking. 

Refference : 2001 – 2011 



 
 

PENDAHULUAN 

Penyakit jantung koroner (PJK), 

merupakan bagian dari penyakit 

kardiovaskular yang menjadi “wabah” di 

dunia mederen saat ini. Laporan badan 

kesehatan Dunia (WHO), menyebutkan 

bahwa penyakit jantung koroner merupakan 

penyebab kematian pertama saat ini. Pada 

tahun 2004 diperkirakan 17,1 juta orang 

meninggal akibat PJK. Angka ini merupakan 

29% dari penyebab kematian global, dengan 

perincian 7,2 juta meninggal karena PJK. Di 

Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar 

tahun 2007, menyebutkan bahwa kematian 

akibat PJK adalah sebesar 9,3% (Anwar 

santoso dalam A. Fauzi yahya, 2011). 

Penyakit jantung koroner dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

hipertensi, kolesterol darah, merokok, usia, 

diet tinggi lemak, dan kurang olah raga. 

Menurut Iqbal dalam Nike Arisanti (2009) 

presentase tertinggi seseorang mulai 

merokok pada usia 16-20 tahun yaitu 

sebesar 53,1% dimana usia tersebut 

menandakan individu masih pada masa 

remaja. 

Masa remaja merupakan salah satu 

periode dari perkembangan manusia. Masa 

ini merupakan masa perubahan atau 

peralihan dari masa kanak – kanak ke masa 

dewasa yang meliputi perubahan biologi, 

fisik  dan perubahan sosial. Masa remaja 

pada umumnya dimulai pada usia 10-13 

tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun ( 

Notoatmojo, 2007 ). 

Remaja mengalami tekanan yang 

berasal dari dalam dan luar diri sehingga 

dapat berdampak terhadap fisik maupun 

emosional remaja. Remaja menyimpan 

berbagai kekhawatiran dan pertanyaan 

tentang tubuh remaja. Pada  masa ini mereka 

menjadi tertutup. Remaja  mulai menjaga 

jarak dengan orang tua atau keluarga. 

Remaja lebih senang dengan hal-hal yang 

mengandung resiko diantaranya merokok.  

Keterbatasan cara pandang remaja 

menyebabkan remaja sulit menunda 

pemuasan keinginan seketika. Hal ini 

menjadikan remaja lebih menjadi yang aktif 

dalam hal – hal baru. Remaja dengan mudah 

beralih dari coba-coba kepada sesuatu 

ketergantungan sebagai kebutuhan hanya 

untuk kenikmatan sesaat tanpa memikirkan 

bahaya yang akan terjadi pada dirinya 

maupun bagi lingkungan sekitarnya. Remaja 

memiliki rasa ingin tahu dan ingin mencoba 

yang besar. Remaja yang mencoba untuk 

merokok biasanya bermula dari rasa ingin 

tahu dan ingin diterima oleh lingkungan 

sosial (Setiyanto, 2012). 

Prilaku merokok di kalangan remaja 

sekarang bukanlah hal yang baru lagi, tidak 

jarang  kita menemukan remaja masih 

mengenakan pakaian seragam sekolah baik 

SMP maupun SMA merokok bersama di 

jalan-jalan pada saat pulang sekolah. 

Menurut Iqbal dalam Nike Arisanti, (2008) 

presentase tertinggi seseorang memulai 

merokok pada usia 16-20 tahun yaitu 

sebesar 53,1% dimana usia tersebut 

menandakan individu yang bersangkutan 

pada masa remaja. 

Pembangunan kesehatan mulai 

menghadapi pola penyakit baru, yaitu 

meningkatnya kasus penyakit tidak menular 

yang dipicu berubahnya gaya hidup 

masyarakat seperti pola makan rendah serat 

dan tinggi lemak serta konsumsi garam dan 

gula berlebih, kurang aktifitas fisik (olah 

raga) dan konsumsi rokok yang 

prevalensinya terus meningkat. Berdasarkan 

data Riskesdas 2007, prevalensi merokok di 

Indonesia naik dari tahun ke tahun. 

Persentase pada penduduk berumur >15 

tahun adalah 35,4 persen aktif merokok 

(65,3 persen laki-laki dan 5,6 persen 

wanita), artinya 2 diantara 3 laki-laki adalah 

perokok aktif.  Menurut Mentri kesehatan, 

kecenderungan peningkatan jumlah perokok 

tersebut membawa konsekuensi jangka 

panjang, karena rokok berdampak terhadap 

kesehatan. Dampak kesehatan dari konsumsi 

rokok telah diketahui sejak dahulu. Hal ini 

tidak mengherankan karena asap tembakau 

mengandung lebih dari 4000 bahan kimia 

toksik dan 43 bahan penyebab kanker 

(karsinogenik). Saat ini semakin banyak 

generasi muda yang terpapar dengan asap 

rokok tanpa disadari terus menumpuk 

menjadi zat toksik dan karsinogenik yang 

bersifat fatal (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia Tahun 2013). 

Pada tahun 2002 Indonesia 

mengkonsumsi 182 milyar batang rokok, 

menduduki peringkat ke 5 konsumsi rokok 

terbesar setelah China (1.697 milyar batang), 

Amerika Serikat (464 milyar batang), Rusia 

(375 milyar batang) dan Jepang (299 milyar 

batang). Tobacco Atlas 2009 menunjukkan 

bahwa peringkat Indonesia pada tahun 2007 



tetap pada posisinya yaitu peringkat ke 5. 

Selama kurun waktu 1970-2000, konsumsi 

rokok di Indonesia meningkat 7 kali lipat 

dari sekitar 33 milyar menjadi 217 milyar 

batang. Selanjutnya, dari tahun 2000 hingga 

tahun 2002 terjadi penurunan konsumsi 

rokok karena terjadi peningkatan harga riil 

rokok pada tahun 1998. Akan tetapi 

penurunan tersebut sebenarnya semu karena 

Departemen Keuangan mendeteksi adanya 

rokok ilegal dan pemalsuan cukai. Dengan 

adanya penurunan konsumsi rokok tersebut 

maka Departemen Keuangan membekukan 

peningkatan cukai tahunan selama tahun 

2003-2004 yang bertujuan untuk 

“menyehatkan industri”. Dampak dari 

kebijakan pembekuan ini, pada data tahun 

2008 menunjukkan konsumsi rokok sebesar 

240 milyar batang, meningkat tajam setelah 

tahun 2005 sebesar 214 milyar batang. 

Berdasarkan jumlah perokok, Indonesia 

adalah negara ketiga dengan jumlah perokok 

terbesar di dunia setelah China dan India 

(WHO, 2008). 

Provinsi jawa barat merupakan salah 

satu provinsi yang memiliki angka perokok 

tertinggi di Indonesia. Menurut data 

Riskesdas, (2007) proporsi perokok di jawa 

barat sebesar 27,1%. Angka ini 

mengakibatkan jawa barat menempati urutan 

ke 5 setelah gorontalo dan banten. 

Dari hasil tinjauan awal penulis di 

yayasan SMA HASBI AL SIDQI tanggal 11 

februari 2013, diketahui jumlah kelas III 

terdapat 1 kelas dengan jumlah siswa/siswi 

70 orang diantaranya 45 siswa dan 25 siswi. 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah 

SMA HASBI AL SIDQI di dapatkan 

informasi bahwa ada siswa yang pernah di 

hukum karena merokok pada saat jam 

sekolah. Siswa yang ketahuan merokok 

mendapatkan sangsi seperti membersihkan 

kelas dan WC. Berdasarkan informasi 

tersebut, penulis melakukan wawancara 

lansung  kepada siswa di kelas III.  Dari 45 

siswa putra yang duduk di kelas III di 

ketahui 40 orang mengakui bahwa memiliki 

kebiasaan merokok. Dikarenakan tidak dapat 

merokok pada saat jam sekolah,  mereka 

biasanya merokok pada saat jam plang 

sekolah. 

Berdasarkan data dan fenomena yang telah 

diuraikan di atas, hal ini mendoong penulis 

untuk meneliti lebih jauh tentang “ 

Hubungan Pengetahuan Tentang Penyakit 

Jantung Koroner (PJK) Dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Remaja Putra Di Yayasan 

SMA Hasbi AL SIDQI Manonjaya 

Tasikmalaya Tahun 2011”.



 
 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah deskriptif Analatik yakni jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan 

ada tidak nya hubungan. (Arikunto,2002). 

Rancangan penelitian yaitu menggunakan 

pendekatan cross sectional. Cross sectional 

adalah suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika kolerasi antara faktor resiko 

dengan efek, dengan cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus 

pada suatu saat (Notoatmodjo, 2010). 

 

Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

suatu elemen yang ada pada wilayah 

penelitian,  maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Arikunto, 2002). 

Penulis menetapkan bahwa populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas III di 

Yayasan SMA HASBI AL SIDQI 

Manonjaya Tasikmalaya yang berjumlah 45 

orang siswa. Hal ini dikarenakan kebiasaan 

merokok dikalangan remaja lebih dominan 

pada remaja putra. Menurut Notoatmodjo 

(2010) pengetahuan seseorang dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan. Pendidikan dapat 

membawa wawasan atau pengetahuan 

seseorang secara umum. Seseorang yang 

berpendidikan lebih tinggi akan mempuyai 

pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan 

seseorang yang tingkat pendidikannya lebih 

rendah. Berdasarkan teori tersebut maka 

penulis menetapkan bahwa populasi yang 

akan digunakan adalah siswa kelas III yang 

merupakan tingkat kelas tertinggi di 

Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi Manonjaya 

Tasikmalaya. Selain itu atas pertimbangan 

penulis mengenai keterbatasan waktu,biaya 

dan tempat penelitian, maka penulis hanya 

mengambil populasi dari kelas III di 

Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi Manonjaya 

Tasikmalaya. 

 

Sample 
Sampel terdiri dari bagian populasi 

terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai 

subjek penelitian sampling. Sample adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

Random Sampling dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling, teknik 

pengambilan sampel didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh 

peneliti itu sendiri (waktu, tempat, uang) 

(Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Notoatmodjo, (2010) agar 

karakteristik sampel tidak menyimpang dari 

populasinya, maka sebelum dilakukan 

pengambilan sampel perlu ditentukan 

kriteria inklusi, maupun kriteria eksklusi. 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri 

yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota 

populasi yang dapat di ambil sebagai 

sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah 

cirri-ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel.  

 

Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data adalah cara 

- cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data (Arikunto, 2002). 

Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner. 

Langkah awal dalam proses 

pengumpulan data adalah menentukan 

responden atau subjek yang akan diteliti. 

Berdasarkan tehnik sampling yang 

digunakan (purposive sampling), subjek 

penelitian diambil dengan cara memilih 

subjek sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan oleh peneliti (kriteria nklusi), 

yakni siswa kelas III yang bersekolah di 

Yayasan SMA Hasbi AL SIDQI, siswa kelas 

III yang merokok, memahami bahasa 

Indonesia, sehat jasmani maupun rohani, dan 

bersedia diwawancarai. 

Dalam penelitian ini, menggunakan 

data primer dan sekunder. Data primer yaitu 

data yang didapat dengan cara kuesioner dan 

observasi yang diperoleh dari responden. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

sumber – sumber informasi kedua seperti 

data dari bagian kesiswaan dan kepala 

sekolah. 

Analisa data dilakukan untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan serta untuk menguji secara 

statistic kebenaran dari hipotesis yang telah 

ditetapkan.   

 

Penyajian Data 

Data yang Di sajikan dalam bentuk 

tekstular, tabular atau menggunakan tabel – 



tabel dimana data yang di peroleh 

didistribusikan ke dalam tabel. 

 

Analisa Univariat 

 

 Analisa univariat adalah analisa yang 

digunakan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan setiap variabel yang 

diteliti, baik itu variabel bebas maupun 

variabel terikat (Hastono, 2007). 

Untuk variable kebiasaan merokok, 

pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan skala likert, yakni dengan 

menganalisa seberapa sering remaja 

merokok, dengan point penilaian (3) ringan, 

(2) sedang, (1) berat. 

 Untuk variabel pengetahuan, dilakukan 

dengan menggunakan skala likert, yakni 

dengan menganalisa tingkat pengetahuan 

remaja tentang penyakit jantung koroner, 

dengan point penilaian (3) baik, (2) sedang, 

(1) buruk. Maka analisa data yang 

digunakan untuk memperoleh distribusi 

frekuensi dan proporsi dari berbagai 

karakteristik atau variabel yang diteliti dan 

akan disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi dapat menggunakan rumus: 

X100%
N

X
P 

 
Keterangan : 

P = Prosentase 

X = Jumlah jawaban 

responden 

N = Keseluruhan 

jumlahresponden 

 

Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat dilakukan untuk 

melihat hubungan antara dua variable yaitu 

variabel independent dan dependen. Sesuai 

dengan tujuan penelitian maka analisa 

bivariat ini meliputi hubungan antara 

pengetahuan tentang penyakit jantung 

koroner dengan kebiasaan merokok pada 

remaja putra di Yayasan SMA Hasbi AL 

SIDQI Manonjaya. Dalam hal ini analisa 

data masing-masing variabel menggunakan 

uji chi square. 

 Uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hubungan dua variabel dimana 

masing-masing terdiri dari beberapa 

golongan atau kategori, dengan tingkat 

signifikansi 5% (nilai α = 0,05) adalah uji 

Chi-Square, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Jika ρ value < α, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti ada 

hubungan antara variable bebas dan 

variable terikat. 

b. Jika ρ value > α, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak ada hubungan antara 

variable bebas dan variable terikat. 

Pembuktian uji chi square yaitu 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

Keterangan:  

X = Nilai Chi Square hitung 

f0 =  Frekuensi yang diobservasi 

fh =  Frekuensi yang diharapkan 

(Arikunto, 2002) 

Frekuensi yang diharapkan 

(fh) didapatkan dari perhitungan 

dengan menggunakan rumus: 

kolomjumlah 
alJumlah tot

garisJumlah 
f h 

 
Untuk mencapai derajat kebebasan untuk chi 

square adalah dengan menggunakan rumus: 

(Arikunto, 2002) 

(Banyaknya baris – 1) x (banyaknya 

kolom1) Aturan yang belaku pada uji chi 

square adalah sebagai berikut : 

a. Bila pada tabel dijumpai nilai fh 

(frekuensiharapan) <5, maka uji yang 

digunakan adalah  fisher exact  

b. Bila pada tabel 2 x 2 tidak ada nilai 

fh<5, maka uji yang dipakai sebaiknya 

Continuity Correction 
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HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisa Univariat 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Penyakit Jantung Koroner Pada Remaja 

Putra di Yayasan SMA Hasbi AL Sidqi Manonjaya Tasikmalaya Tahun 2011 

 

Pengetahuan tentang 

penyakit jantung koroner 

 

Buruk  

Sedang  

Baik  

 

Frekuensi 

 

 

27 

10 

3 

 

Presentase (%) 

 

 

67,5 

25,0 

7,5 

Total  40 100 

 

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, 

distribusi frrekuensi pengetahuan 

responden tentang penyakit jantung 

koroner pada remaja di Yayasan SMA 

Hasbi Al Sidqi Manonjaya Tasikmalaya 

Tahun 2013 dari 40 responden, 

responden terbanyak adalah 

pengetahuan buruk yaitu sebanyak 27 

(67,5%) responden, pengetahuan sedang 

yaitu  sebanyak 10 (25,0%) responden, 

pengetahuan baik yaitu sebanyak 3 

(7.5%) responden. 

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok Pada Remaja Putra di Yayasan SMA Hasbi AL 

Sidqi Manonjaya Tasikmalaya Tahun 2011 

 

Kebiasaan merokok 

Berat 

Sedang 

Ringan 

Frekuensi 

35 

4 

1 

Presentase (%) 

85,5 

10 

2,5 

Total 40 100 

 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, 

distribusi frekuensi kebiasaan merokok 

pada remaja di Yayasan SMA Hasbi Al 

Sidqi Manonjaya Tasikmalay Tahun 

2013 dari 40 responden, responden 

terbanyak adalah  kebiasaan merokok 

berat yaitu sebanyak 35 (87,5%) 

responden, kebiasaan merokok sedang 

yaitu sebanyak 4 (10,0%) responden, 

dan kebiasaan merokok ringan yaitu 

sebanyak 1 (2,5%)  responden. 

 

B. Analisa Bivariat 

Tabel 3 

Hubugan Pengetahuan Tentang penyakit Jantung Koroner Denganan 

Kebiasaan Merokok Pada Remaja Putra di Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi 

Manonjaya Tasikmalaya Tahun 2013 

 

Pengetahuan 

tentang penyakit 

jantung koroner 

Kebiasaan merokok Total  P 

Value  

 Berat Sedang  Ringan   

0,007 

 N % N % N % N % 

Buruk  25 62,5 2 5,0 0 0 27 67,5 

Sedang   8 20,0 2 5,0 0 0 10 25,0 

Baik  2 5,0 0 0 1 2,5 3 7,5 



Total  35 87,5 4 10,0 1 2,5 40 100 

 

Berdasarkan tabel IV.3 diatas, 

menunjukkan bahwa responden 

terbanyak adalah pengetahuan buruk 

dan kebiasaan merokok berat yaitu 

sebanyak 25 ( 62,5%), pengetahuan 

sedang dan memiliki kebiasaan 

merokok berat yaitu sebanyak 8 

(20,0%) responden, dan responden yang 

memiliki pengetahuan baik dan 

memiliki kebiasaan merokok berat yaitu 

senbanyak 2 (5,0%) responden. 

Hasil uji statistic diperoleh p 

value = 0,007 lebih kecil dari nilai α = 

0.05 maka disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 gagal ditolak, artinya 

ada Hubungan yang sangat signifikan 

antara Pengetahuan Tentang Penyakit 

Jantung Koroner dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Remaja Putra di 

Yayasan SMA Hasbi AL Sidqi 

Manonjaya Tasikmlaya Tahun 2013.



 
 

PEMBAHASAN 

 

Pengetahuan Tentang Penyakit Jantung 

Koroner 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa, 

dari 40 responden yang memiliki 

pengetahuan buruk tentang penyakit jantung 

koroner yaitu sebanyak 27 (67,5%) 

responden, pengetahuan cukup yaitu 

sebanyak 10 (25,0%) responden, 

pengetahuan baik yaitu sebanyak 3 (7.5%) 

responden. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa 

pengetahuan tentang penyakit Jantung 

Koroner pada remaja putra di Yayasan SMA 

Hasbi AL-Sidqi Manonjaya Tasikmalaya 

adalah buruk. 

Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dari pelayanan kesehatan ke 

sekolah-sekolah khsusnya SMA untuk 

mensosialisasikan tentang bahaya merokok 

seperti penyakit jantung koroner. Sebagian 

besar responden mengatakan bahwa mereka 

sama sekali tidak mengetahui penyakit 

jantung koroner dapat disebabkan karena 

merokok. Menurut Notoatmodjo (2010) 

pengetahuan adalah hasil pengindraan 

manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap 

objek melalui indra yang dimilikinya 

(mata,hidung,telinga,dan sebagainya). 

Sebagian besar pengetahuan seseorang 

diperoleh melalui indera pendengaran 

(telinga), dan indera penglihatan (mata). 

 

Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

dari 40 responden, Responden terbanyak 

adalah  kebiasaan merokok berat yaitu 

sebanyak 35 (87,5%) responden, kebiasaan 

merokok sedang yaitu sebanyak 4 (10,0%) 

responden, dan kebiasaan merokok ringan 

yaitu sebanyak 1 (2,5%)  responden. Data 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memiliki kebiasaan merokok 

berat. 

Hal tersebut dikarenakan tingkat 

pengetahuan responden yang buruk tentang 

bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

kebiasaan merokok sehingga kebiasaan 

merokok tidak dapat dihindarkan. 

Responden mengatakan tidak ada efek yang 

dirasakan setelah merokok sehingga 

mengakibatkan mereka selalu merokok. 

Padahal efek yang ditimbulkan oleh rokok 

bersifat jangka panjang tidak dirasakan pada 

saat merokok akan tetapi dirasakan setelah 

beberapa tahun kemudian. Hal tersebut 

mendorong tingginya kebiasaan merokok 

pada remaja di Yayasan SMA Hasbi AL 

Sidqi manonjaya Tasikmalaya. Menurut 

Smet (1994)  

 

Hubungan Pengetahuan Tentang 

Penyakit Jantung Koroner dengan 

Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahawa dari 40 responden, responden 

terbanyak adalah pengetahuan buruk dan 

kebiasaan merokok berat 

yaitu sebanyak 25 (62,5%), pengetahuan 

cukup dan memiliki kebiasaan merokok 

berat yaitu sebanyak 8 (20,0%) responden, 

dan responden yang memiliki pengetahuan 

baik dan memiliki kebiasaan merokok berat 

yaitu senbanyak 2 (5,0%) responden. 

Hasil uji statistic diperoleh p value = 

0,007 lebih kecil dari nilai α = 0.05 maka 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 gagal 

ditolak, artinya ada Hubungan yang sangat 

signifikan antara Pengetahuan Tentang 

Penyakit Jantung Koroner Dengan 

Kebiasaan Merokok Pada Remaja Putra di 

Yayasan SMA Hasbi AL Sidqi Manonjaya 

Tasikmlaya Tahun 2013. 

 Berdasarkan penelitian diatas yang 

meneliti pengetahuan tentang penyakit 

jantung koroner dengan kebiasaan 

merokok, diketahui bahwa pengetahuan 

tentang penyakit jantung koroner pada 

remaja masih sangat buruk dan remaja 

memiliki kebiasaan merokok yang berat. 

Sosialisasi tentang penyakit jantug koroner 

dan bahaya merokok sangatlah penting 

untuk menurunkan resiko terjadinya 

penyakit jantung koroner, karena hal 

tersebut dapat membantu menghindarkan 

para remaja terkena penyakit jantung 

koroner di masa yang akan datang dan 

meningkatkan kualitas hidup para remaja 

dengan berhenti merokok. 

Berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai Hubungan 

pengetahuan tentang penyakit jantung 

koroner dengan kebiasaan merokok pada 

remaja, dapat dimengerti bahwa jika remaja 



memiliki pengetahuan yang baik tentang 

penyakit jantung koroner, secara langsung 

dan tidak langsung remaja tersebut akan 

lebih menjaga kesehatannya dengan cara 

menghentikan kebiasaan merokoknya. 

Didukung oleh teori dari Levy (1984) setiap 

individu mempunyai kebiasaan merokok 

yang berbeda dan biasanya disesuaikan 

dengan tujuan mereka merokok. Pendapat 

tersebut didukung oleh Smet (1994) yang 

menyatakan bahwa seseorang merokok 

karena faktor-faktor sosio cultural seperti 

kebiasaan budaya, kelas sosial, gengsi, dan 

tingkat pendidikan



 
 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya diketahui 

bahwa dari hasil penelitian tentang  

Hubungan Pengetahuan tentang Penyakit 

Jantung Koroner dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Remaja Putra di Yayasan 

SMA Hasbi AL Sidqi Manonjaya 

Tasikmalaya Tahun 2011, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Tingat pengetahuan tentang penyakit 

jantung koroner remaja putra di 

Yayasan SMA Hasbi AL Sidqi 

Manonjaya Tasikmalaya masih sangat 

buruk. Hal terserbut dibuktikan dengan  

hasil penelitian yang diperoleh peneliti 

menunjukkan bahwa dari 40 responden, 

Pengetahuan responden tentang 

penyakit jantung koroner terbanyak 

adalah pengetahuan buruk yaitu 

sebanyak 27 (67,5%) responden, 

pengetahuan sedang yaitu  sebanyak 10 

(25,0%) responden, pengetahuan baik 

yaitu sebanyak 3 (7.5%) responden. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

mayoritas responden memiliki 

pengetahuan yang buruk. 

2. Kebiasaan merokok remaja putra di 

Yayasan SMA Hasbi Al Sidqi 

Manonjaya Tasikmalaya sangat tinggi. 

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 

yang diperoleh peneliti menunjukkan 

bahwa dari 40 responden, Responden 

terbanyak adalah  kebiasaan merokok 

berat yaitu sebanyak 35 (87,5%) 

responden, kebiasaan merokok sedang 

yaitu sebanyak 4 (10,0%) responden, 

dan kebiasaan merokok ringan yaitu 

sebanyak 1 (2,5%)  responden. Data 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memiliki kebiasaan merokok 

berat. 

3. Ada Hubungan antara Pengetahuan 

Tentang Penyakit Jantung Koroner 

dengan Kebiasaan Merokok Pada 

Remaja Putra di Yayasan SMA Hasbi 

AL-Sidqi Manonjaya Tasikmalaya 

Tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil uji statistic diperoleh p 

value = 0,007 lebih kecil dari nilai α = 

0.05 maka disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 gagal ditolak, yang 

artinya Ada Hubungan antara 

Pengetahuan Tentang Penyakit Jantung 

Koroner dengan Kebiasaan Merokok 

Pada Remaja Putra di Yayasan SMA 

Hasbi AL-Sidqi Manonjaya 

Tasikmalaya Tahun 2013. 

 

Saran 

1. Bagi Pemilik Yayasan 

a. Diharapakan dapat menjadi bahan 

masukan untuk meningkatkan 

kedisiplinan sekolah agar dapat 

meminimalisir kebiasaan merokok 

remaja pada saat jam sekolah. 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk meningkatkan 

pendidikan atau sosialisasi 

disekolah tentang bahaya kebiasaan 

merokok yang dapat 

mengakibatkan penyakit jantung 

koroner dan berdampak pada 

kematian. 

c. Diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan untuk pembentukan suatu 

program khusus bagi remaja di 

Yayasan SMA Hasbi AL-Sidqi 

seperti program PIK (Pusat 

Informasi Konseling) yang 

bertujuan untuk mengajak para 

remaja lebih terbuka terhadap 

kondisi yang di alaminya dan 

pemberian edukasi terkait masalah 

kesehatan yang bertujuan untuk 

menambah pengetahuan remaja 

dalam bidang kesehatan. Hal 

tersebut dikarenakan masih sangat 

rendahnya pengetahuan remaja 

khususnya dalam bidang kesehatan 

yang berdampak pada kebiasaan 

buruk remaja seperti halnya 

merokok. 

 

2. Bagi Guru Pengajar 

a. Diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan bagi guru pengajar 

tentang pentingnya bahaya 

merokok terhadap remaja puta yang 

bersekolah di Yayasan SMA Hasbi 

AL-Sidqi Manonjaya Tasikmalaya. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan bagi 

guru pengajar bahwa pendidikan 

atau sosialisasi tentang bahaya 

merokok dapat meningkatkan 

pemahaman remaja tentang bahaya 

merokok dan meminimalisir resiko 

terjadinya penyakit jntung koroner 



bagi remaja di masa yang akan 

datang. 

 

3. Bagi Remaja Putra 

a. Diharapkan dapat manambah 

wawasan dengan banyak 

membaca buku khususnya 

buku dalam bidang ilmu 

kesehatan. Hal tersebut agar 

tingkat pengetahuan remaja 

menjadi lebih baik dan 

memiliki wawasan yang luas 

khususnya untuk penyakit 

tidak menular seperti penyakit 

jantung koroner.  

b. Diharapkan dapat 

menghentikan kebiasaan 

merokok agar memiliki 

kualitas hidup yang baik. Hal 

tersebut dikarenakan 

banyaknya kandungan 

berbahaya didalam rokok yang 

efeknya bersifat jangka 

panjang dan akan dirasakan 

setelah beberapa tahun 

kemudian pasca 

mengkonsumsi rokok yang 

dapat berdampak pada 

kematian. 

 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan 

a. Diharapkan menjadi bahan 

masukan untuk dapat 

memfasilitasi seluruh 

mahasiswa dan mahasiswinya 

mengenai buku tentang 

penyakit-penyakit tidak 

menular serta 

penanggulangannya. 

b. Diharapkan menjadi bahan 

masukan dan informasi 

khususnya  bagi mahasiswa 

dan mahasiswi keperawatan 

tentang bahaya merokok yang 

dapat mengakibatkan penyakit 

jantung koroner. 

 

 

 

 

 

SUMBER PUSTAKA 

Afif mansjoer, dkk , kapita selekta 

kedokteran, media aesculapius, 2001 

   , asuhan keperawatan 

kliaen dengan gangguan sistem 

kardiovaskular, salemba medika, 

jakarta, 2009  

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Paktek. Rineka 

Cipta. Jakarta, 2002 

Brunner & sudarth, keperawatan medikal 

bedah, EGC, jakarta, 2001 

Douglas wethherill, what you should know 

congestive heart failure, gramedia, 

jakarta, 2001 

Dr.A.fauzi yahya, Sp.J.P.(K), FIHA, 

mencegah dan mengatasi penyakit 

jantung koroner secara tepat dan 

cepat, Bandung, 2011 

Huon H gray, dkk , lecture notes kardiologi, 

Erlanga, jakarta , 2003 

Ira tri onggo, 5 penyakit utama pencabut 

nyawa, mitra buku, yogyakarta 2011  

Mahannad shadine, mengenal hipertensi, 

diabetes, stroke dan serangan 

jantung, keenbooks, 2010 

Mason w. Freeman, M. D. And chrisine 

junge, lowering your cholesterol, 

Bhuana ilmu populer, 2005   

Muhamad ridwan, mengenal, mencegah, 

mengatasi silent killer jantung 

koroner, pustaka widyamara, 2002  

Notoatmodjo, Soekidjo, Metodologi 

Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2002 

Prof. Dr. Peter kabo, mengungkap penyakit 

jantung koroner kesaksian seorang 

ahli jantung dan ahli obat, Gramedia 

pustaka utama, jakarta, 2008 

Prof. Dr. Soekidjo Notoadmojo, kesehatan 

masyarakat ilmu dan seni, rineka 

cipta,  jakarta, 2007  



Sarwono, Sarlito Wirawan, Psikologi 

Remaja, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta,2007 

Seno Soemantri, panduan lengkap mencegah 

dan mengobati serangan jantung 

stroke dan gagal jantung, araska 

2012 

Setiadi, Konsep & Penulisan Riset 

Keperawatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2007 

Setiono mangoenprasodjo, jantungan OK, 

sakit jantung NO WAY, thinkfres, 

yogyakarta, 2004 

Soekidjo notoatmodjo, metodologi penelitian 

kesehatan, rineka cipta ,jakarta, 2010 

Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Remaja 

dan Permasalahanya, CV. Sagung 

Seto, Jakarta, 2004 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif dan R & D, Alfabeta, 

Bandung, 2006 

Sukendro, Suryo, Sehat Tanpa Berhenti 

Merokok Filosofi Rokok, Pinus Book 

Publisher, Yogyakarta, 2007 

Yordania, (2008), Remaja VS Asap Beracun, 

http://www.kemenegpora.go.id, 
diperoleh tanggal 02 Desember 2008. 

Siburian, Ganda, (2001), Pengembangan 

Model Penyuluhan untuk 

Meningkatkan Pengendalian Merokok 

pada Remaja (Penelitian Dua 

Tahunan, Tahap II), 

http://digilib.litbang.depkes.go.id, 

diperoleh tanggal 06 Maret 2009. 

 

http://www.kemenegpora.go.id/
http://digilib.litbang.depkes.go.id/

