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ABSTRACT 

 

The Relationship of knowledge about Cigarette and Smoking Habitual at Final 

Semester Student in Karya Guna 1 Bekasi Vocational High School 2013 

 

Rupdi 

 

Background: The nightmare of tobacco is one of the main causes of death in the world. 

Tobacco causes one of ten deaths of people around the world. Nowadays there are 1.3 

billion tobacco users with 70% of them are in developing countries and the prevalence of 

smokers reached 51.7% in adolescents 15-24 years of age . 

Research Objective : The aim of this research is to determine the relationship of 

knowledge about cigarette and smoking habits . 

Method :The method of this research was descriptive analytic with cross-sectional design 

as approach. The technic of sampling was total sampling with 181 respondent. The 

instrument that have been used are knowledge about cigarette and smoking habitual 

instrument. 

Results : Results of the bivariate analysis using Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 16.0version showed that 48 respondent (25,6%) have poor knowledge 

with a heavy smoking habit. 

Conclusion:At the 95%  significancy level p valueobtained(0,000)<0,05which means 

there is a relationship betweenknowledge about Cigarette and Smoking Habitual at Final 

Semester Student in Karya Guna 1 Bekasi Vocational High School 2013 

 

Keyword  : Knowledge about cigarette, habitual, smoking 
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ABSTRAK 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Dengan Kebiasaan Merokok Pada 

Siswa Kelas 3 SMK Karya Guna 1 Bekasi Tahun 2013 

 

Rupdi 

 

Latar Belakang   :  Bahaya tembakau berada pada peringkat yang utama penyebab 

kematian di dunia. Tembakau menyebabkan satu dari 10 kematian orang di seluruh dunia. 

Saat ini ada 1,3 milyar orang pemakai tembakau yang 70% diantaranya berada di negara 

berkembang dan prevalensi perokok mencapai 51,7% pada usia remaja 15-24 tahun. 

Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan tentang merokok dengan kebiasaan merokok. 

Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Metode sampling menggunakan total sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 181 responden. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner 

pengetahuan tentang rokok dan kebiasaan merokok. 

 Hasil : Hasil analisa bivariat Chi-square test dengan menggunakan Statistcal Package for 

the Social Sciences (SPSS) vers 16.0 menunjukkan 48 responden (26,5%) memiliki 

pengetahuan kurang dengan derajat kebiasaan merokok berat. 

 Kesimpulan :Pada tingkat kemaknaan 95% diperoleh p value (0,000)<0,05 yang artinya 

ada hubungan antara tingkat tingkat pengetahuan tentang rokok dengan kebiasaan 

merokok pada siswa kelas 3 SMK Karya Guna 1 Bekasi Tahun 2013. 

   

  

Kata Kunci       : pengetahuan tentang rokok, kebiasaan, merokok  

Daftar Acuan   :  2007-2012 
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PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa 

dimana dikenal sebagai masa yang penuh 

dengan kesukaran. Masa kesukaran ini 

disebabkan oleh terjadinya transisi antara 

masa anak-anak dan masa dewasa. Remaja 

atau adolesens berusia antara 13-20 tahun 

(Perry & Potter, 2005). Dalam proses ini 

biasanya remaja berusaha mencari identitas 

dirinya dan tidak lagi mendengarkan 

pendapat orangtuanya namun untuk berdiri 

sendiri masih belum cukup kuat, sehingga 

seringkali terjerumus kedalam hal negatif. 

Remaja seringkali berkelompok dengan 

teman-teman sebaya yang memiliki 

persoalan yang sama (Sarwono, 2010). 

Berkelompok dengan teman sebaya 

diluar rumah dan sekolah tentu saja memiliki 

pengaruh positif maupun negatif kepada 

remaja. Pengaruh positif yang diperoleh 

dapat menjadi sebagian pemenuhan 

kebutuhan anak remaja, sehingga ketika 

beranjak dewasa mereka dapat tumbuh 

sebagai orang yang mampu menyesuaikan 

diri dengan tuntutan lingkunganya. Namun, 

pengaruh negatif juga dapat diperoleh 

seperti bolos sekolah, mencuri, bahkan yang 

membahayakan kesehatan seperti merokok, 

dan lain sebagainya. 

Usia memulai merokok di 

Indonesia relatif tergolong muda. Indonesia 

memiliki 45,8% penduduk laki –laki umur 

10 tahun ke atas yang menjadi perokok 

setiap harinya, dan pada tahun 2010 

disebutkan bahwa sebagian besar  

 

perokok mulai merokok ketika mereka 

masih anak-anak atau remaja (RISKESDAS, 

2007). Menurut hasil survey kebiasaan 

menggunakan tembakau GATS (Global 

Adult Tobacco Survey) yang dilakukan 

Kementrian Kesehatan presentase perokok 

aktif laki-laki Indonesia tertinggi, 

dibandingkan dengan negara-negara lain 

seperti India, Thailand, Filipina, dan 

Vietnam. Prevalensi merokok di 

Indonesiamencapai 67,4% laki-laki dan 

4,5% wanita. Perokok pria dan wanita dalam 

hal ini mencapai 36,1% dari komposisi 

penduduk sekitar 61,4 juta. Prevalensi 

perokok menurut gender dan usia 15 sampai 

24 tahun mencapai sebanyak 51,7% 

(Kompas.com, 2012). 

Masyarakat muda yang mulai 

merokok dapat menjadi kebiasaan seumur 

hidup tanpa pemahaman tentang akibat 

kebiasaan itu pada kesehatannya. Menurut 

survey yang dilakukan Lentera Anak 

Indonesia 37% remaja Indonesia terbiasa 

merokok dan kejadian merokok pada remaja 

usia 15-19 tahun di Indonesia pada 2010 

semakin meningkat sebesar 10-15% 

pertahun sejak 2001 (okezone.com, 

2012).Penelitian yang dilakukan Ng, 

Weinehall dalam The 2010 Greater Jakarta 

Transition to Adulthood Survey(2010) 

menemukan bahwa selain peringatan yang 

tertera pada rokok, mereka juga mengatakan 

bahwa merokok satu hingga dua bungkus 

perhari tidak membahayakan. Mereka tidak 

mengerti tentang resikonya atau bahaya 

jangka panjangnya.  

Bahaya tembakau berada pada 

peringkat yang utama penyebab kematian di 

dunia. Tembakau menyebabkan satu dari 10 

kematian orang di seluruh dunia. Saat ini ada 

1,3 milyar orang pemakai tembakau yang 

70%  

diantaranya berada di negara 

berkembang.Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat menunjukan 

bahwa perilaku remaja pria di Jawa Barat 

yang tidak sehat cukup mengkhawatirkan, 

hal ini ditunjukan dari hasil penelitian 9 dari 

10 remaja pria usia 15-24 tahun di Jawa 

Barat menjadi perokok aktif (bkkbnjabar.net, 

2012). 

Sarafino (1998) dalam Jurnal 

Makara, Sosial Humaniora 2012 

menyatakan bahwa perilaku yang berkaitan 

dengan kesehatan tidak terlepas dari 

keyakinan seseorang dalam pengendalian 

diri (internal). Pusat kendali kesehatan 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan perilaku kesehatan seseorang. 

Hal ini terjadi karena keyakinan telah 

dipelajari selama hidup dan menjadi status 

kesehatan pada masa lalu dan juga 

pengalaman kesehatan. Lefcourt (1982) 

memiliki pendapat bahwa pengendalian 

perilaku kesehatan pada individu tidak 

terlepas dari informasi yang dimilikinya. 

Individu yang memiliki pusat kendali 

internal atau informasi yang baik umumnya 

akan lebih berhati-hati dan 

mempertimbangkan pilihan dan keterlibatan 

mereka dalam perilaku tertentu. 

Berdasarkan surat kabar elektronik 

di Bekasi diperoleh data bahwa usia 

memulai merokok di Bekasi rata-rata terjadi 

pada remaja usia 14 tahun. Kebiasaan 
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merokok banyak terjadi pada remaja di 

Bekasi. Menurut penelitian Remaja Bekasi 

mulai merokok pada usia 15 tahun sebanyak 

31,5% (bekasiraya.com, 2012).Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan guru BK di 

tempat penelitian didapatkan hasil bahwa di 

tempat penelitian tersebut belum pernah 

dilakukan pendidikan kesehatan mengenai 

bahaya merokok. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 

06 Januari 2012 kesiswaan SMK Karya 

Guna 1 Bekasi mengatakan bahwa banyak 

siswa yang kedapatan merokok di luar 

bahkan di dalam lingkungan sekolah, dan 

terdapat sisa merokok seperti putung rokok 

atau asap dan abu bekas rokok. Razia pada 

seluruh siswa yang dilakukan 

kemahasiswaan di akhir tahun pelajaran 

2012 menemukan beberapa rokok yang 

belum di bakar dan putung rokok. Sehingga 

permasalahan terkait merokok pada remaja 

merupakan masalah yang cukup serius dan 

mengkhawatirkan, hal ini membuat penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di SMK 

Karya Guna 1 Bekasi. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analitik yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan, (Arikunto, 

2002).Adapun teknik pengambilan data 

dilakukan melalui pendekatan cross 

sectional. 

Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data hasil dari pengumpulan data di 

olah dengan menggunakan software  statistik 

yang di gunakan dalam mengolah data 

univariat, bivariat, dan multivariat. Adapun 

tahap-tahap dalam pengolahan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing data di lakukan untuk memastikan 

bahwa data yang di peroleh sudah terisi 

lengkap, tulisan sudah jelas terbaca, dan 

tidak ada kebiasan dalam penafsiran data. 

b. Coding 

Merupakan kegiatan merubah data yang 

berbentuk huruf menjadi data yang 

berbentuk angka atau bilangan. Setiap data 

di berikan kode-kode tertentu untuk 

memudahkan kegiatan pengolahan data.  

Pada penelitian ini sistem coding di lakukan 

berdasarkan hasil ukur pada definisi 

operasional. Dalam penelitian ini adalah : 

1) Kuesioner Pengetahuan 

Untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan baik diberi kode 1, bila 

pengetahuan cukup diberi kode 2, bila 

pengetahuan kurang diberi kode 3. 

2) Kuesioner Kebiasaan Merokok 

Untuk mengetahui kebiasaan 

merokok responden menggunakan Brinkman 

Index , apabila merokok sebanyak 0-200 

batang pertahun di beri kode 1, apabila 

merokok sebanyak 200-600 batang pertahun 

di berikan kode 2, apabila lebih dari 600 

batang pertahun di berikan kode 3. 

c. Scoring  

1) Tingkat Pengetahuan 

Kuesioner tingkat pengetahuan terdiri dari 

19 pertanyaan valid dan diberikan skor 1 

apabila jawaban benar dan skor 0 apabila 

jawaban salah. Hasil penghitungan jawaban 

benar >75% seseorang dikategorikan baik 

(1). Seseorang dikategorikan cukup (2), jika 

memenuhi standar 60-75%. Seseorang 

dikategorikan kurang (3), jika hasil 

penghitungan jawaban benar <60% dari soal 

yang disajikan. 

d. Entry Data 

Merupakan sebuah proses memasukkan data 

ke dalam komputer untuk selanjutnya 

menganalisis data dengan menggunakan 

software statistik. 

e. Cleaning 

Merupakan kegiatan pengecekan kembali 

data yang sudah di masukkan apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

f. Tabulating 

Memasukan data-data hasil penelitian ke 

dalam tabel sesuai kriteria. 

2. Analisa Data 

a. Analisa univariat 

Analisa data univariat dilakukan 

dengan menggunakan software statistik 

untuk menggambarkan distribusi frekuensi 

responden dengan menggunakan sistem 

proporsi atau porsentase. Adapun data yang 

di lakukan analisa univarat adalah data dari 

semua yang di teliti yaitu tingkat 

pengetahuan tentang rokok dan kebiasaan 

merokok.  

b. Analisa bivariat 

Analisa bivariat untuk melakukan 

analisa hubungan variabel kategorik dengan 

variabel kategorik di lakukan dengan 

menggunakan uji statistik kai kuadrat (chi 

square), yang di gunakan untuk menguji 

perbedaan proporsidengan tingkat 

kemaknaan95% (nilai α = 0,05) adalah uji 

Chi-Square, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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1) Jika ρ value < α, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada hubungan antara 

variable bebas dan variable terikat. 

2) Jika ρ value > α, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti tidak ada hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 Analisa bivariat diteruskan untuk 

menganalisa tingkat signifikansi dengan 

menggunakan Uji Pearson Correlationuntuk 

mengetahui seberapa besar signifikansi 

hubungan antar variabel. 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Siswa Kelas 3 SMK 

Karya Guna 1 Bekasi tahun 2013 

Tingkat Pengetahuan ƒ % 

Baik 60 33,1% 

Cukup 49 27,1% 

Kurang 72 39,8% 

Total 181 100% 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil analisa univariat 

tentang tingkat pengetahuan responden 

tentang rokok, dari 181 responden nilai 

terbesar didapatkan 72 responden (39,8%) 

tergolong dalam kategori kurang pengetahuan 

tentang rokok, sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan baik 60 responden 

(33,1%) dan yang masuk dalam kategori 

cukup 49 responden (27,1%). 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok Siswa Kelas 3 SMK Karya Guna 1 Bekasi 

tahun 2013 

 

Merokok Ƒ % 

Ringan 4 2,2% 

Sedang 88 48,6% 

Berat 89 49,2% 

Total 181 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.2 hasil analisa univariat 

menunjukan bahwa distribusi frekuensi 

kebiasaan merokok siswa kelas 3 di SMK 

Karya Guna 1 Bekasi, dari 181 responden 

yang masuk kategori memiliki kebiasaan 

merokok berat 89 responden (49,2%), 

sedang 88 responden (48,6%), dan yang 

masuk kategori ringan 4 responden (2,2%). 

 

Tabel 3 

Analisis Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Siswa SMK Karya Guna 1 Bekasi 

Tahun 2013 

 

 Kebiasaan Merokok Pada Siswa Total ρ value 

Pengetahuan Ringan Sedang Berat   

 ƒ % ƒ % Ƒ % ƒ %  

Baik 3 1,65 40 22,0 17 9,4 60 33,1 0,000 

Cukup 1 0,55 24 13,3 24 13,3 49 27,1  

Kurang 0 0 24 13,3 48 26,5 72 39,8  

Total 4 2,2 88 48,6 89 49,2 181 100  

 

Hasil analisa bivariat menunjukan bahwa 

60 responden (33,1%) memiliki pengetahuan 

yang baik, 3 responden memiliki derajat 

kebiasaan merokok ringan, 40 responden 

memiliki derajat kebiasaan merokok sedang 
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dan 17 responden memiliki derajat merokok 

berat.  

  Didapatkan 49 responden 

(27,1%) memiliki tingkat pengetahuan 

cukup, 1 responden memiliki derajat 

kebiasaan merokok ringan, 24 responden 

memiliki derajat kebiasaan merokok sedang 

dan 24 responden memiliki derajat merokok 

berat. Hasil analisis menunjukan bahwa 72 

responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan kurang, 24 responden memiliki 

derajat kebiasaan merokok sedang 48 

responden memiliki derajat kebiasaan 

merokok berat. 

Tabel 4 

Analisis koefisien korelasiTingkat Pengetahuan Tentang Rokok Dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Siswa SMK Karya Guna 1 Bekasi 

Tahun 2013 

N Pearson Correlation P Value 

181 -0,280 0,000 

 

Hasil analisa bivariat dengan 

menggunakan uji korelasi Pearson 

Correlation diperoleh hasil bahwa pada 

siswa kelas 3 SMK Karya Guna 1 dengan 

jumlah responden 181 orang (N=181) 

diperoleh nilai Pearson Correlation sebesar 

-0,280 dan P Value sebesar (0,000)<0,05. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada 

hubungan negatif yang lemah (-0,280) antara 

tingkat pengetahuan tentang rokok dengan 

kebiasaan merokok pada responden. 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan Tentang Rokok 

Berdasarkan analisa peneliti mengenai 

tingkat pengetahuan tentang rokok yang 

dilakukan pada siswa kelas 3 SMK Karya 

Guna 1 diperoleh hasil bahwa prosentase 

terbesar pengetahuan siswa sebanyak 72 

responden dari total 181 responden berada 

pada tingkat pengetahuan kurang yaitu 

sebesar 39,8%. Hal ini sesuai dengan teori 

Chassin, dkk dan Murray, dkk dalam Iqbal 

(2008) yang menyebutkan bahwa perilaku 

merokok remaja disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan tentang rokok dan 

sikap positif remaja terhadap merokok serta 

perasaan kurang percaya bahwa merokok 

dapat merusak kesehatan. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Afdol 

Rahmadi, dkk tahun 2012 yang berjudul 

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap 

Rokok Dengan Kebiasaan Merokok Siswa 

SMP di Kota Padang yang menunjukan 

bahwa proporsi siswa yang merokok lebih 

besar pada siswa dengan pengetahuan tinggi 

(32,6%) dibandingkan pengetahuan rendah 

(30%). Hal ini disebabkan karena perbedaan 

populasi dan sampel penelitian, kemudian di 

tempat penelitian tersebut banyak responden 

yang telah mengetahui secara umum bahaya 

penggunaan tembakau bagi kesehatan, namun 

perokok cenderung menyepelekan risiko 

terhadap diri sendiri sebagai perokok aktif 

dan orang disekitarnya sebagai perokok pasif. 

Menurut Hendra (2008) dalam Hastutik 

(2012) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah umur, intelegensi, 

lingkungan, sosial budaya, pendidikan, 

informasi dan pengalaman. Informasi 

merupakan salah satu faktor yang akan 

memberikan pengaruh pada pengetahuan 

seseorang. Media elektronik seperti televisi, 

radio, internet, pendidikan dan penyuluhan 

kesehatan akan dapat meningkatkan 

pengetahuan seseorang. Penyuluhan 

kesehatan yang kurang di lingkungan sekolah 

menyebabkan terjadinya kurang pengetahuan 

pada siswa tentang rokok dan faktor lainnya 

seperti iklan seperti yang ada di media 

elektronik memberikan informasi yang 

minimal tentang bahaya yang akan terjadi 

pada tubuh perokok, melainkan lebih 

memberikan informasi bahwa merokok 

merupakan sesuatu hal yang gagah dan hebat 

bagi perokok. 

 

Kebiasaan Merokok Pada Siswa Kelas 3 

Menurut Natawidjaja dalam Rohman 

(2012) “kebiasaan merupakan cara berbuat 

atau bertindak yang dimiliki seseorang dan 

diperolehnya melalui proses belajar, cara 

tersebut bersifat tetap, seragam dan 

otomatis”, jadi kebiasaan merupakan sesuatu 
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perilaku yang sudah dilakukan secara 

otomatis melalui proses latihan. 

Pengertian kebiasaan atau habituasi 

adalah penurunan atau pengurangan respon 

atau tanggapan dari respons sebelumnya 

terhadap stimulus yang diberikan. 

Pengurangan respon yang dimaksudkan 

adalah ketika remaja mulai mencoba untuk 

merokok, remaja tidak langsung merasakan 

kenikmatan dari rokok tersebut namun masih 

merasa canggung dan batuk-batuk karena 

tidak terbiasa dengan asap yang masuk ke 

dalam paru-paru. Hal ini tidak berlangsung 

lama ketika stimulus diberikan berulang-

ulang, lama kelamaan rasa tidak biasa 

tersebut menjadi semakin berkurang dan 

semakin biasa sehingga dapat menyebabkan 

kebiasaan merokok pada remaja. Teori ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti pada siswa kelas XII SMK 

Karya Guna 1 Bekasi diperoleh hasil kategori 

siswa yang menjadi perokok berat sebanyak 

89 responden (49,2%) dari total sampel 181 

responden.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah 

tentang Hubungan Terpaan Iklan Produk 

Rokok Di Televisi Dan Tingkat Komformitas 

Kelompok Sebaya Terhadap Kecenderungan 

Perilaku Merokok tahun 2010 yang 

menunjukan hasil bahwa perilaku merokok 

yang terjadi pada responden remaja 37% 

menempati kategori sedang.  

Aspek perkembangan yang ada pada 

remaja salah satunya adalah kebebasan dan 

otonomi (kulonprogokab.go.id, 2012). 

Merokok merupakan sebuah cara bagi remaja 

agar mereka tampak bebas dan dewasa saat 

mereka bergaul dengan lingkungannya dan 

teman sebayanya. Kesenangan, tekanan dari 

teman sebaya, penampilan diri, sifat ingin 

tahu, stress, kebosanan, ingin kelihatan gagah 

merupakan berbagai hal yang dapat 

menimbulkan perilaku merokok pada remaja 

Banyaknya usia remaja yang sudah 

memiliki kebiasaan merokok sesuai dengan 

penelitian Suhardi dalam Alamsyah, (2009) 

yang mengatakan bahwa penduduk Indonesia 

mulai mengkonsumsi rokok pada usia 15-22 

tahun 41,5%, pada usia 10-17 tahun 31,0%  

dan pada usia dibawah 10 tahun 11%. 

 

 

Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang 

Rokok dengan Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan analisa yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukan proporsi siswa 

perokok berat lebih besar pada siswa dengan 

pengetahuan kurang (26,5%) dibandingkan 

pengetahuan baik (9,4%). Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhamad Fariz Iqbal Tahun 2008 yang 

berjudul Perilaku Merokok Remaja di 

Lingkungan RW 22 Kelurahan Sukatani 

Kecamatan Cimanggis Depok pada responden 

yang memiliki perilaku merokok memiliki 

tingkat pengetahuan rendah (71,15%) lebih 

banyak daripada yang memiliki tingkat 

pengetahuan tinggi (28,85%) sehingga 

terdapat hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku merokok responden dengan 

nilai p = 0,02. 

Green dalam Rahmadi, dkk (2013) 

mengatakan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor pendahulu yang 

meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai dan tradisi. Hal ini sejalan 

dengan WHO dalam Iqbal (2008) yang 

menganalisis bahwa pengetahuan merupakan 

salah satu alasan pokok yang dapat 

menyebabkan seseorang untuk berperilaku. 

Sehingga dalam hal ini dapat dijelaskan 

bahwa responden yang memiliki pengetahuan 

yang baik cenderung untuk memiliki 

kebiasaan merokok kategori ringan dan 

sebaliknya responden yang memiliki 

pengetahuan kurang cenderung untuk 

memiliki kebiasaan yang berat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan bahwa 17 responden 

(9,4%) memiliki pengetahuan yang baik dan 

kebiasaan merokok yang berat, hal ini dapat 

berkaitan dengan faktor lain selain 

pengetahuan yang dapat mempengaruhi 

perilaku dan kebiasaan merokok. 

 

Koefisien Korelasi Tingkat Pengetahuan 

Tentang Rokok Dengan Kebiasaan 

Merokok Pada Siswa Kelas 3 SMK Karya 

Guna 1 Bekasi 

Analisa statistik yang dilakukan oleh 

peneliti mengatakan bahwa ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang rokok 

dengan kebiasaan merokok pada siswa kelas 

3 SMK Karya Guna 1 .Hal ini dibuktikan 

dengan ρ Value (0,000) < 0,05 pada 

penghitungan chi-square. hubungan ini 

bersifat negatif lemah dengan nilai koefisien             

korelasi -0,280. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang 
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rokok maka semakin ringan kategori 

kebiasaan merokok menurut index brinkman.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada bulanJuni 2013 mengenai 

tingkat pengetahuan tentang rokok dengan 

kebiasaan merokok pada siswa SMK Karya 

Guna 1 Bekasi, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Distribusi frekuensi pengetahuan siswa SMK 

Karya Guna 1 Bekasi Tahun 2013 tentang 

rokok memiliki pengetahuan kurang yaitu 

sebanyak 72  responden (39,8 %). 

2. Distribusi frekuensi kebiasaan merokok siswa 

SMK Karya Guna 1 Bekasi Tahun 2013 

memiliki kategori kebiasaan merokok  berat 

sebanyak 89 responden (49,2%). 

3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang rokok dengan kebiasaan merokok 

pada siswa SMK Karya Guna 1 Bekasi Tahun 

2013 dengan nilai P Value 0,000 < nilai alpha 

0,05 yang artinya Ho ditolak. 

4. Ada hubungan negatif yang lemah antara 

tingkat pengetahuan tentang rokok dengan 

kebiasaan merokok pada siswa SMK Karya 

Guna 1 Bekasi Tahun 2013 dengan nilai 

Pearson Correlation sebesar -0,280. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, kebiasaan merokok yang terjadi 

pada siswa berkaitan dengan aspek 

pengetahuan yang dimiliki siswa. Oleh karena 

itu saran dari penelitian ini adalah sebagai 

beirkut : 

1. Instansi Pendidikan (SMK Karya Guna 1 

Kota Bekasi) 

Siswa SMK termasuk kategori remaja 

akhir yang di dalam bimbinganya harus 

diberikan pengetahuan yang lebih dalam 

tentang rokok dan bahayanya dengan harapan 

remaja bisa lebih memahami dan mengerti 

sehingga remaja memilih untuk menghindari 

merokok. Saran kepada SMK  Karya Guna 1 

untuk senantiasa membimbing siswa-siswi 

dan mengawasi perilaku merokok sehingga 

tidak menjadi sebuah kebiasaan yang sangat 

sulit untuk dihilangkan. Diharapkan diberikan 

sanksi yang berat bagi perokok sehingga 

menimbulkan efek jera bagi siswa perokok, 

dan memberikan penyuluhan kesehatan yang 

membuat siswa menjadi takut akan bahaya 

yang akan diterimanya apabila merokok. 

 

2. STIKes Medistra Indonesia 

Perguruan tinggi sebaiknya 

memperhatikan masyarakat khususnya remaja 

sebagaiwujud pelaksanaan tri dharma 

perguruan tinggi sebagai upaya pengabdian 

kepadamasyarakat agar dapat mengurangi 

angka permasalahan yang terjadi di lapangan 

khususnya tentang pendidikan kesehatan. 

Wujud nyata yang dapat dilakukan oleh 

perguruan tinggi sebagai lembaga akademisi 

diharapkan mampu memberikan kontribusi 

peningkatan pengetahuan masyarakat 

khususnya remaja mengenai akibat yang 

disebabkan oleh perilaku merokok baik 

dengan upaya penyuluhan langsung kepada 

siswa atau dengan memberikan seminar-

seminar tentang akibat dari rokok, sehingga 

efek negatif dari perilaku merokok dapat 

berkurang dan dapat berefek positif terhadap 

perilaku preventif mengenai efek samping 

dari kebiasaan merokok. 
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