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ABSTRAK  
 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, SEPTEMBER 2019  

ASAK FITRIANI SINGKUBANGAN’T 

PENGARUH PERINGATAN BERGAMBAR PADA BUNGKUS 

ROKOK TERHADAP PERILAKU MEROKOK REMAJA 

 

XVi + 98 halaman + 29 tabel + 4 Gambar + 8 Lampiran 
 

Latar Belakang : MPOWER adalah kerangka untuk penanggulangan wabah 

global tembakau. Pada tahun 2008, World Health Organization (WHO) 

mengeluarkan strategi pengendalian dampak tembakau yang dinamakan 

dengan strategi MPOWER. Penelitian ini fokus pada aspek Monitor 

(mengatur dan memantau penggunaan tembakau dan kebijakan mengenai 

pencegahannya) dan Warning (memberikan peringatan tentang bahaya dari 

tembakau). 

Tujuan : Mengetahui efektivitas peringatan pesan bergambar pada remaja di 

Kota Pontianak. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatah cross-sectional. Populasi penelitian seluruh siswa laki-laki kelas 

VIII di 5 SMP di Kota Pontianak. Sampel penelitian sebanyak 38 orang yang 

diambil melalui teknik random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah 

chi- square dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara persepsi gambar informatif (p value= 0,043), persepsi 

gambar menyeramkan (p value= 0,043). (Variabel yang tidak berhubungan 

yaitu persepsi gambar menarik (p value= 0,751), persepsi gambar memotivasi 

( p value= 0,560 ), persepsi gambar efektif (p value = 0,420 ).  

Saran : Sehubungan dengan penelitian tersebut disarankan kepada 

Pemerintah mengenai Pencantuman Peringatan kesehatan Bergambar pada 

kemasa rokok yang telah dibuat, jika perlu gambar di rotasi kembali dengan 

gambar rokok yang terbaru dan mencantumkan penyakit secara nyata akibat 

merokok. 

 

Kata Kunci  : MPOWER, Peringatan Kesehatan Bergambar, Persepsi, 

Perilaku   Merokok 

Daftar Pustaka  :   67 (2007-2019) 
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ABSTRAK 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

SKRIPSI, SEPTEMBER 2019 

 

ASAK FITRIANI SINGKUBANGAN’T 

EFFECT OF IMAGING WARNING ON CIGARETTED WRAPPING 

TO ADOLESCENT SMOKING BEHAVIOR 

XVi + 98 pages + 29 tables + 4 image + 8 appendixes 

Background: MPOWER is a framework for tacken global tobacco 

epidemics. In 2008, the World Health Organization (WHO) issued a tobacco 

impact control strategy called the MPOWER strategy. This research focuses 

on aspects of Monitor (regulating and monitoring tobacco use and policies on 

prevention) and Warning (giving warnings about the dangers of tobacco). 

Objective: To determine the effectiveness of pictorial message warnings in 

adolescents in Pontianak. 

Methode: This study used an observational analytic method with a cross-

sectional approach. The study population was all male students of class VIII 

in 5 junior high schools in Pontianak. Research samples were 38 people taken 

through random sampling techniques. The statistical test used was chi-square 

with a confidence level of 95%. 

Results: The results showed that there was a significant relationship between 

the perception of informative images (p value = 0.043), the perception of 

creepy images (p value = 0.043). (Unrelated variables are attractive image 

perception (p value = 0.751), motivating image perception (p value = 0.560), 

effective image perception (p value = 0.420). 

Suggestion: In connection with the research, it is recommended to the 

Government regarding the Inclusion of Illustrated health warnings on 

cigarette cases that have been made, if necessary the images are rotated back 

with the latest cigarette pictures and include the actual disease due to 

smoking. 

 

Keywords: MPOWER, Pictorial Health Warning, Perception, Smoking 

Behavior 

References: 67 (2007-2019) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

        MPOWER adalah kerangka untuk penanggulangan wabah global 

tembakau. Pada tahun 2008, World Health Organization (WHO) 

mengeluarkan strategi pengendalian dampak tembakau yang dinamakan 

dengan strategi MPOWER. Keenam strategi ini terdiri dari monitor 

penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya, perlindungan terhadap 

asap rokok, optimalkan dukungan untuk berhenti merokok, waspadakan 

masyarakat akan bahaya tembakau, eliminasi iklan, promosi dan sponsor 

terkait tembakau, dan raih kenaikan cukai tembakau (Benny Prayogi, 2017). 

        Saat ini perilaku merokok masih menjadi masalah kesehatan global, 

berdasarkan data WHO pada tahun 2014 menyebutkan bahwa usia mulai 

merokok 10-11 tahun sebanyak 25,6%, dengan jumlah perokok laki-laki 

sebesar 26,7%. Pada usia mulai merokok 12-13 tahun sebanyak 43,2% 

dengan jumlah perokok laki-laki sebanyak 43,4% dan usia mulai merokok 

14-15 tahun sebanyak 11,4% dengan jumlah perokok laki-laki 11,7% (WHO, 

2014).  

        Prevalensi merokok di Indonesia pada tahun 2018, menyebutkan bahwa 

penduduk umur ≥ 10 tahun menurut Provinsi sebesar 28,8%. Prevalensi 

merokok pada usia 10-15 tahun sebesar 9,1% (Riskesdas, 2018). Indonesia 
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juga merupakan Negara nomor lima dengan jumlah perokok tertinggi di dunia 

setelah China, kemudian disusul oleh USA, Rusia dan terahir Negara Jepang 

(WHO, 2015).  

        Provinsi Kalimantan Barat merupakan prevalensi yang melebihi rata-rata 

nasional sebesar 52,1% dengan usia mulai merokok yaitu 15-19 tahun 

(Riskesdas, 2018). Sebelumnya menurut hasil Riskesdas (2013) menyebutkan 

umur pertama kali merokok pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 

44,6% dan pada kelompok umur 10-14 hanya sebanyak 15,2%.  Sedangkan, 

prevalensi mencoba merokok pada jenis kelamin laki-laki di Kota Pontianak, 

sebesar 44,4% jauh lebih tinggi dibandingkan mencoba merokok pada jenis 

kelamin perempuan, yaitu hanya sebesar 11% (Dinkes Pontianak, 2015).  

        Upaya untuk menekan prevalensi merokok tersebut berdasarkan 

kerangka acuan adalah dengan memberikan peringatan kesehatan bergambar, 

salah satu peringatannya adalah peringatan pada bungkus kemasan rokok.  

        Namun, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk mengurangi 

jumlah konsumsi rokok, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 109 tahun 2012 menyatakan bahwa, setiap produk tembakau yang 

diproduksi wajib mencantukkan Pictorial Health Warning (PHW) dengan 

satu jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada bungkus rokok. 

Peringatan kesehatan berbentuk gambar bertujuan sebagai strategi pendidikan 

kesehatan masyarakat dan memberikan peringatan kepada pengkonsumsi 

rokok dan seluruh tempat penjualan rokok (Kemenkes RI, 2018). 
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        Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan 

kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan produk tembakau. Dalam 

Permenkes tersebut diatur bahwa setiap kemasan produk tembakau wajib 

dicantumkan informasi kesehatan yaitu kandungan kadar nikotin dan tar yang 

ditempatkan pada salah satu sisi samping kemasan. Selain, itu pada bagian 

depan dan belakang kemasan rokok akan selalu ditampilkan pesan berupa 

gambar yang menyeramkan dan tulisan yang sangat provokatif tentang 

bahaya rokok bagi kesehatan (Heni Trisnowati, dkk, 2018). 

       Berdasarkan hasil penelitian Dewi & Damayanti (2008) menyatakan 

bahwa adanya perbedaan persepsi tentang gambar peringatan bahaya rokok 

antara masyarakat Jakarta dengan masyarakat Cirebon. Penelitian ini 

memperlihatkan jika persepsi setiap responden tentang peringatan kesehatan 

bergambar pada kemasan rokok bisa berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Perbedaannya Dewi dan Damayanti hanya mencoba 

mendeskripsikan perbedaan tersebut. Penelitian ini mengkaitkan hal 

tersebutpersepsi masyarakat dengan perilaku merokok yang bersangkutan.   

        Penelitian Widiati (2013) yang menyebutkan bahwa responden 

menyatakan mengetahui bahaya rokok dari pesan dibungkus rokok (tidak 

semua responden lengkap menyebutkan isi pesan bahaya rokok dengan 

benar). Pesan bahaya merokok belum bisa menaikkan pengetahuan informan, 

dan sebagian besar informan masih merasa biasa saja ketika membaca isi 

pesan bahaya pada bungkus rokok (hanya sebagian kecil yang merasa ngeri 

dan takut).   
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        Studi pendahuluan pada 5 SMP di wilayah Kota Pontianak, yaitu di SMP 

Negeri 8 Pontianak Kota, SMP Mandiri Pontianak Timur, SMP Koperasi 

Pontianak Barat, SMP Negeri 18 Pontianak Utara, dan SMP Islamiyah 

Pontianak Tenggara yang bertujuan untuk menguji efektivitas peringatan 

bergambar pada bungkus rokok yang baru terhadap perilaku merokok remaja. 

Dari hasil studi pendahuluan pada 25 siswa SMP pada tanggal 13 – 15 Maret 

2019 didapatkan sebanyak 18 (72%) siswa pernah merokok dan pernah 

melihat gambar pada bungkus rokok sedangkan sebanyak 7 (28%) siswa tidak 

pernah merokok dan tidak pernah melihat gambar pada bungkus rokok. 

        Berdasarkan masalah di atas bahwa prevalensi perokok pemula remaja 

laki-laki, setiap tahunnya terjadi peningkatan. Berbagai upaya Pemerintah 

dilakukan untuk menyadarkan masyarakat guna mengurangi jumlah perokok. 

Salah satunya terkait Peringatan Kesehatan Bergambar. Dengan adanya 

peringatan tentang bahaya merokok yang terdapat pada bungkus kemasan 

rokok, diharapkan akan mengurungkan niat untuk memulai merokok. Dari 

uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Peringatan Bergambar Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku 

Merokok Remaja”.  

1.2 Rumusan masalah  

         Perilaku merokok merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di 

kalangan remaja. Salah satu upaya untuk menekan prevalensi merokok 

tersebut berdasarkan kerangka acuan adalah dengan memberikan peringatan 

kesehatan bergambar pada bungkus kemasan rokok. Berdasarkan uraian pada 
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latar belakang yang menjadi permasalahan adalah “Menguji Efektivitas 

Peringatan Bergambar Pada Bungkus Rokok  Yang Baru Terhadap Perilaku 

Merokok Remaja di Kota Pontianak ?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

      1.3.1 Tujuan Umum  

        Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas peringatan pesan bergambar pada remaja di kota Pontianak. 

      1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan persepsi responden terhadap gambar 

peringatan pada bungkus rokok yang paling menarik terhadap 

perilaku merokok. 

2. Untuk mengetahui hubungan persepsi responden terhadap gambar 

peringatan pada bungkus rokok yang paling informatif terhadap 

perilaku merokok. 

3. Untuk mengetahui hubungan persepsi responden terhadap gambar 

peringatan pada bungkus rokok yang paling memotivasi terhadap 

perilaku merokok. 

4. Untuk mengetahui hubungan persepsi responden terhadap gambar 

peringatan pada bungkus rokok yang paling mengancam terhadap 

perilaku merokok. 

5. Untuk mengetahui hubungan persepsi responden terhadap gambar 

peringatan pada bungkus rokok yang paling efektif terhadap perilaku 

merokok.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

      1.4.1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan  

        Hasil penelitian ini menjadi masukan dan menambah wawasan 

bagi mahasiswa fakultas ilmu kesehatan masyarakat khususnya 

pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku dan masukan peneliti lain 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

      1.4.2. Bagi Remaja 

        Adapun manfaat bagi Remaja di Kota Pontianak. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi remaja guna 

meningkatkan pengetahuan dan mengubah pola pikir remaja untuk 

tidak berhenti merokok. 

1.4.3. Bagi Sekolah 

        Adapun manfaat bagi sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota 

Pontianak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukkan 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya merokok melalui 

peringatan kesehatan bergambar yang terdapat dibungkus rokok dan 

mengurangi jumlah perokok remaja awal khususnya pada remaja pria, 

agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus ke hal-hal yang 

merugikan.  

1.4.4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

        Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk 

menambah dan meningkatkan pengalaman serta pemahaman selama 
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melakukan penelitian. Selain itu, untuk dapat menerapkan berbagai 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di 

bidang Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang berkaitan dengan 

“Pengaruh peringatan bergambar pada bungkus rokok terhadap perilaku 

merokok remaja di Kota Pontianak”. 

 

1.6 Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No

. 

Nama Variabel 

Penelitian 

Metode Hasil Persamaan Perbedaan  

1. Rita 

Damayanti 

(2008) 

Variabel 

bebas: 

bahaya  

merokok 

Variabel 

terikat: 

gambar 

peringatan 

Cross 

sectional 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

persepsi 

berbeda pada 

gambar 

peringatan 

bahaya 

merokok 

berdasarkan 

jenis 

kelamin, 

sosial 

ekonomi, dan 

status 

merokok.  

 

Penelitian 

ini 

memiliki 

persamaan 

meneliti 

gambar 

peringatan 

pada 

kemasan 

rokok 

Judul 

penelitian, 

sasaran 

dalam 

penelitian,

dan lokasi 

penelitian  

2. Rifa Latifa 

(2016) 

Variabel 

bebas: 

persepsi 

terhadap 

picture 

Cross 

sectional  

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

ada 

hubungan 

Penelitian 

ini 

memiliki 

persamaan 

meneliti 

Judul 

penelitian,

pada 

variabel 

bebas 
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        Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada judul penelitian, variabel terikat, metode penelitian, 

healt 

warning 

Variabel 

terikat: 

perilaku 

merokok 

antara 

persepsi 

picture 

health 

warning pada 

perilaku 

merokok 

siswa SMP X 

Yogyakarta. 

 

 

phw pada 

bungkus 

rokok 

dengan 

perilaku 

merokok 

pada siswa 

SMP 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

3. Heni 

Trisnowati 

(2018) 

Variabel 

bebas: 

persepsi 

remaja 

Variabel 

terikat:peri

laku 

merokok 

remaja 

Cross 

sectional 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kelima 

peringatan 

kesehatan 

bergambar 

dinilai sangat 

membantu 

dalam 

meningkatka

n perokok 

terhadap 

bahaya rokok 

sehingga 

memotivasi 

remaja untuk 

berhenti 

merokok 

atau 

mengurangi 

kebiasaan 

merokok.  

Penelitian 

ini 

memiliki 

persamaan 

tentang 

perilaku 

merokok 

remaja 

Judul 

penelitian, 

variabel 

bebas,sasa

ran dalam 

penelitian, 

metode 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian  
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sasaran penelitian yang digunakan dalam penelitian dan lokasi penelitian 

yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 MPOWER 

II.1.1  Pengertian MPOWER 

        MPOWER merupakan salah satu program (WHO) yang bekerja 

dalam mengatasi masalah rokok global. Adapun kepanjangan dari 

MPOWER itu sendiri adalah sebagai berikut :  

a. M (Monitor) adalah mengatur dan memantau penggunaan 

tembakau dan kebijakan mengenai pencegahannya.  

b. P (Protect) adalah melindungi masyarakat dari paparan asap 

tembakau.  

c. O (Offer help) adalah menawarkan bantuan untuk berhenti 

merokok.  

d. W (Warning) adalah memberikan peringatan tentang bahaya 

tembakau. 

e. E (Enforce bans) adalah melakukan larangan iklan, sponsor dan 

promosi tembakau. 

f. R (Raise taxes) adalah meningkatkan pajak yang berhubungan 

dengan tembakau.  

        Pada penelitian ini, fokus pada aspek kedalam kategori 

MPOWER terutama pada Monitor (mengatur dan memantau 

penggunaan tembakau dan kebijakan mengenai pencegahannya) dan 
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Warning (memberikan peringatan tentang bahaya dari tembakau). 

(WHO,2016).  

        MPOWER merupakan strategi pengendalian dampak tembakau, 

keenam strategi MPOWER ini terdiri dari monitor penggunaan 

tembakau dan kebijakan pencegahannya, perlindungan terhadap asap 

rokok, optimalkan dukungan untuk berhenti merokok, waspadakan 

masyarakat akan bahaya tembakau, eliminasi iklan, promosi dan 

sponsor terkait tembakau, dan raih kenaikan cukai tembakau 

(Widyastuti, 2008).  

        MPOWER merupakan program tindak lanjut dari WHO untuk 

dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan pengendalian tembakau. 

MPOWER merupakan singkatan dari Monitoring, Protecting, 

Offering, Warning, Enforcing dan Raising. Fungsi dari MPOWER 

adalah memonitor penggunaan tembakau dan regulasi, menjaga atau 

melindungi dari dampak merokok, menawarkan bantuan untuk tidak 

tergantung dengan produk tembakau, memperingatkan bahaya 

tembakau, menyelenggarakan larangan iklan, promosi, dan sponsor 

produk tembakau dan menaikkan pajak tembakau (Benny Prayogi, 

2017). 

        Berdasarkan dari pengertian MPOWER di atas dapat 

disimpulkan program yang dirancang WHO merupakan upaya untuk 

mengurangi pemanfaatan rokok sebagai konsumsi masyarakat, 

keenam langkah strategi MPOWER ini apabila dilaksanakan secara 
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komprehensif yang melibatkan berbagai pihak akan dapat 

mengendalikan dampak penggunaan tembakau.  

II.1.2  Strategi MPOWER dan Penerapannya di Indonesia 

        Guna memperluas perlawanan terhadap tembakau (WHO), 

menyarankan 6 langkah pengendalian tembakau dan kematian yang 

disebut dengan strategi MPOWER.   

1. Monitor penggunaan tembakau dan pencegahannya 

        Monitor penggunaan tembakau dan dampak yang ditimbulkan 

harus diperkuat untuk kepentingan perumusan kebijakan. Saat ini 

2/3 negara berkembang di seluruh dunia tidak memiliki data dasar 

penggunaan tembakau pada anak muda dan orang dewasa. Hampir 

2/3 perokok tinggal 10 negara dan Indonesia menduduki posisi 

ketiga. Indonesia telah memiliki data dasar penggunaan tembakau 

untuk remaja dan dewasa secara berkala dalam beberapa survei 

berbasis masyarakat (SKRT, RISKESDAS, GATS, GYTS, GSPS, 

dan GSHP) sejak tahun 1995. Survei nasional ini mengalami 

peningkatan metodologi sehingga bisa dibanding kan secara 

nasional maupun internasional.  

2. Perlindungan terhadap asap tembakau  

        Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi orang yang menghisap 

rokok tetapi juga orang di sekitarnya (perokok pasif). Lebih dari 

separuh negara di dunia, dengan populasi mendekati 2/3 penduduk 
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dunia, masih membolehkan merokok di kantor pemerintah, tempat 

kerja dan di dalam gedung. Perlindungan terhadap asap tembakau 

hanya efektif apabila diterapkan Kawasan Tanpa Rokok. 

3. Optimalkan dukungan untuk berhenti merokok  

        Tiga dari  4 perokok di seluruh dunia menyatakan ingin 

berhenti merokok namun bantuan yang dapat diberikan adalah 

pelayanan konsultasi bantuan berhenti merokok yang terintegrasi di 

pelayanan kesehatan primer, telepon layanan bantuan berhenti 

merokok yang mudah diakses dan cuma-cuma,terapi obat yang 

murah dengan pengawasan dokter.  

4. Waspadakan masyarakat akan bahaya tembakau  

        Sebagian besar prokok tahu bahwa rokok berbahaya bagi 

kesehatan, namun  kebanyakan dari merek tidak tahu apa 

bahayanya. Karena itulah, pesan kesehatan wajib dicantumkan 

dalam bentuk gambar. Sebagian besar perokok tahu bahwa rokok 

berbahaya bagi kesehatan, namun kebanyakan dari mereka tidak 

tahu apa bahayanya. Karena itulah, pesan kesehatan wajib 

dicantumkan dalam bentuk gambar, sesuai Peraturan Pemerintah 

(PP) no. 102 tahun 2012 yang mengatur peringatan kesehatan 

bergambar pada bungkus rokok.  
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5. Eliminasi iklan, promosi dan sponsor terkait tembakau  

        Pemasaran tembakau memiliki peranan besar dalam 

meningkatkan gangguan kesehatan dan kematian. Larangan 

terhadap promosi produk tembakau adalah senjata yang ampuh 

untuk memerangi tembakau.  

6. Raih kenaikan cukai tembakau 

        Naikkan cukai tembakau, harga rokok menjadi lebih mahal. 

Hal ini, merupakan cara yang paling efektif dalam menurunkan 

pemakaian tembakau dan mendorong perokok untuk berhenti. 

Strategi MPOWER harus dilaksanakan secara keseluruhan untuk 

mencapai hasil yang efektif. Dengan menaikkan cukai tembakau, 

harga rokok menjadi lebih mahal. Hal ini merupakan cara yang 

paling efektif dalam menurunkan pemakaian tembakau dan 

mendorong perokok untuk berhenti.  

II.2 Rokok 

       II.2.1  Pengertian Rokok  

        Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 

mm hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter 

sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah 

dan di dalam rokok terkandung za-zat beracun diantaranya nikotin, 

amonia, formic acid, methanol, asetol, tar, formalized (Amarudin, 

2012).  
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        Menurut Ambarwati, dkk (2014) rokok tembakau merupakan 

salah satu produk industri yang mengandung 300 bahan kimiawi dan 

kurang lebih 4000 senyawa kimia berbahaya yang akan berdampak 

buruk terhadap kesehatan dan menjadi penyebab utama penyakit dan 

kematian bagi pengonsumsi rokok tembakau. Berdasarkan Kemenkes 

RI (2012) pada PP RI No 109, rokok merupakan salah satu produk 

tembakau yang bahan utamanya adalah daun tembakau yang 

dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup asapnya. Rokok 

dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar 

asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya (Anggraini, 

2014).  

        Berdasarkan PP RI No 109 tahun 2012 produk tembakau yang 

digolongkan dalam beberapa jenis di antaranya, rokok kretek, rokok 

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 

Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan sejenis lainnya atau sintetis 

yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan 

tambahan (Kemenkes RI, 2012).  

        Proses produksi tembakau (rokok) tersebut, kertas akan 

disemprotkan dan dimasukkan nikotin serta coklat dan ammonia, yang 

berfungsi untuk membantu penyerapan nikotin dan coklat sebagai 

penambah aroma tembakau. Sedangkan pola garis mengelilingi 

bungkus rokok disebut burn rings, yang menghubungkan dua 

ketebalan kertas yang berbeda dan akan mengontrol kecepatan 
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terbakarnya rokok. Kertas pembungkus rokok mengandung titanium 

oksida yang meningkatkan dan menjaga agar rokok tidak padam 

(Musrifa, 2014).  

II.2.2  Kandungan rokok  

        Menurut hakim (2004) tembakau dan rokok juga mengandung 

zat-zat berbahaya. Tembakau dan rokok termasuk zat adiktif, yakni 

zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. 

        Dalam buku Aditama (1997) menyebutkan satu batang rokok 

dibakar akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, 

gas karbon monoksida, tar, nitrogen oksida, hydrogen cyanide, 

ammonia, acrolein, acetilen, henzadehyde, urethane, benzene, 

methanol, dan lain-lain. 

1. Nikotin  

        Daun tembakau mengandung satu sampai tiga persen nikotin. 

Bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat di dalam nicotiana tabacum, 

nicotiana rustica dan spesies lainnya yang bersifat adiktif dapat 

menyebabkan ketergantungan (PP RI No. 109 tahun 2012).  

        Selain itu, zat psikoaktif yang terkandung di dalam rokok 

mendatangkan perasaan nikmat, rasa nyaman, fit dan meningkatkan 

produktivitas (Partodiharjo, 2008). Nikotin yang terkandung dalam 

rokok dan asap rokok dapat membuat pembuluh darah mengecil 
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sehingga meningkatkan tekanan darah segera setelah isapan pertama 

(Nurwidayanti, dkk. 2013).  

2. Karbonmonoksida 

        Menurut Amstrong (1991) dalam bukunya menuliskan 

karbomonoksida merupakan gas beracun yang terdapat dalam asap 

yang dikeluarkan oleh mobil. Begitulah dengan pendapat dari Fazwani 

(2005) menyatakan karbonmonoksida adalah zat yang mengikat 

hemoglobin dalam darah dan membuat darah tidak mampu mengikat 

oksigen. 

3. Tar  

        Menurut Aditama (1997) menyatakan tar adalah kumpulan dari 

ratusan atau bahkan ribuan bahan kimia dalam komponen asap rokok 

yang mengandung bahan-bahan karsinogen (dapat menyebabkan 

kanker). Dan tar merupakan sejenis cairan kental berwarna cokelat tua 

atau hitam, jika dihisap pada batang rokok yang dibakar akan 

mengakibatkan kanker paru-paru (Amarudin, 2012).  

      II. 2.3  Komunikasi  

        Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari 

komunikator (source) kepada komunikan (receiver) melalui suatu 

media, kemudian proses itu berkembang menjadi proses penyampaian 

pesan.  
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        Komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari satu orang 

atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu 

kepada satu orang atau kelompok lain. Proses pengalihan informasi 

tersebut selalu mengandung pengaruh tertentu. Komunikasi efektif di 

tandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Unsur-unsur 

komunikasi terdiri dari komunikator, komunikan, pesan saluran 

komunikasi, efek dan umpan balik. Vardiansyah (2004) oleh Ernawati 

(2015).  

II.3  Kebijakan pemerintah tentang peringatan bergambar pada rokok 

 II.3.1  Pengertian Pictorial Health Warning  

        Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dengan 

memberikan informasi yang jelas dan benar tentang dampak 

mengkonsumsi produk tembakau. Pada PP No. 109 tahun 2012 sarana 

informasi yang memiliki akses luas menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat adalah peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan 

di bungkus rokok yang dipersyaratkan bagi produsen produk 

tembakau untuk mencantumkannya (Kemenkes RI, 2012).  

        Menurut WHO (2009), menyatakan bahwa peringatan kesehatan 

bergambar memiliki efek luas untuk mempermudah kelompok buta 

huruf. Selain itu, peringatan dalam bentuk gambar lebih efektif 

dibandingkan hanya teks saja. Dengan demikian, pemerintah 

Indonesia memberlakukan peringatan kesehatan bergambar atau 
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Pictorial Health Warning (PHW) pada bungkus rokok yang bertujuan 

untuk memberikan informasi bagi konsumen tentang bahaya merokok 

dan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang efektif dan murah 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak merokok 

terhadap kesehatan (TCSC-IAKMI).  

II.3.2  Regulasi terkait Pictorial Heatth Warning  

         Regulasi terkait peringatan kesehatan berbentuk gambar pada 

bungkus rokok yang digunakan berdasarkan PP No. 28 tahun 2013 

bertujuan untuk memberikan pedoman bagi industri produk tembakau 

untuk mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan 

pada kemasan produk tembakau (Kemenkes RI, 2013).  

        Penerapan PHW dimulai oleh Negara Kanada dan Brazil dalam 

perjnjian pengendalian tembakau sedunia tahun 2005, bahwa 

pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dengan 

memberikan informasi tentang bahaya tembakau dalam bentuk 

gambar dan tulisan yang harus dilihat, relevan dan mudah diingat serta 

menggambarkan yang mudah dipahami orang (Firdaus, 2014). Negara 

tersebut melaporkan bahwa peringatan dalam bentuk gambar terbukti 

efektif menurunkan jumlah perokok (Dewi & Damayanti, 2008).  

        Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 109 tahun 2012 yang 

sudah ditetapkan (PHW), tulisan dan gambar dicantumkan pada 

bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang seluas 40%, 



20 

 

diawali dengan kalimat “Peringatan” dengan menggunakan huruf 

berwarna putih dengan dasar warna hitam. Jenis huruf yang digunakan 

arial bold dan font size 10, kemudian dicetak dengan jelas dan 

mencolok dan tidak boleh tertutup apapun (Kemenkes RI, 2012).  

        Pada peringatan gambar, dicetak berwarna dan dibuat lebih 

menakutkan lagi mengenai dampak merokok, misalnya seperti gambar 

paru-paru yang rusak, janin yang abnormal, jantung yang berwarna 

hitam pekat, tenggorokan, gigi dan mata yang rusak dan lain-lain. 

Tidak menutup kemungkinan minat untuk berhenti merokok, 

khususnya remaja dapat bekurang (Firdaus, 2014).  

        Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sehat, pemerintah 

Indonesia juga telah menyusun beberapa program kesehatan yaitu, 

diantaranya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 

PP RI Nomor 109 tahun 2012 tentang pengendalian dampak konsumsi 

rokok bagi kesehatan yang membahas mengenai “Pengamanan Bahan 

Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 

Kesehatan”. Serta PP Nomor 28 tahun 2013 yang mulai Januari 2014 

tentang mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan 

pada kemasan produk tembakau.  

       Peraturan yang telah dikeluarkan mengenai peringatan kesehatan 

berbentuk gambar dan tulisan telah diberlakukan pada media iklan, 

dan mulai tanggal 24 juni 2014. Peringatan berbentuk gambar tersebut 
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mulai diberlakukan pada seluruh bungkus rokok (Fatmawati, 2014). 

Oleh karena itu, pesan peringatan pada kemasan rokok agar efektif, 

peringatan kesehatan harus mudah dilihat, relevan, dan mudah diingat 

serta menggambarkan aspek yang perlu diketahui oleh setiap orang 

(Badan POM RI, 2014).  

        Berdasarkan data laporan kerja Badan POM RI (2014), telah 

melakukan pengawasan terhadap iklan dan label rokok. Hasil dari 

pengawasan penerapan peraturan PHW hingga 31 desember 2014 

mencakup 192.013 item produk rokok di 815 sarana. Terdapat 351 

merk rokok yang beredar sudah mencantumkan PHW yang di 

produksi atau diimpor oleh 91 industri . jika awal pemberlakuan PHW 

tanggal 24 juni 2014 baru mencapai 13,44%, maka pada bulan 

desember telah mencapai rata-rata 93,30% pencantuman PHW.  

       Hal ini, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perokok dan 

bukan perokok aan bahaya merokok bagi kesehatan. Tetapi, pendapat 

dari Widiati (2013) menyatakan bahwa sebagian besar perokok 

mengetahui bahaya rokok terutama bagi kesehatan yang ada pada 

pesan peringatan pada bungkus rokok. Namun, pesan peringatan 

bahaya rokok yang terdapat pada bungkus rokok, sebagian besar 

perokok merasa biasa saja ketika membaca isi pesan kesehatan dan 

gambar peringatan pada bungkus rokok. Hanya sebagian kecil yang 

merasa ngeri dan takut.  
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        Ada 5 gambar regulasi terkait peringatan kesehatan berbentuk 

gambar pada bungkus rokok di Indonesia berdasarkan PP No. 28 

tahun 2013. 

         

 

           

 

 

Peringatan Merokok Membunuhmu 

dengan gambar pria berkumis sedang 

menghisap rokok dengan latar dua buah 

tengkorak dibelakangnya. Tujuan 

gambar bahwa merokok berbahaya 

berbagai macam penyakit kronis yang 

disebabkan oleh rokok, bahkan perilaku 

merokok yang diluar kontrol dapat 

menyebabkan kematian  

 

Peringatan Merokok Sebabkan 

Kanker Mulut dengan gambar 

mulut yang rusak pada bagian 

mukosa mulut, dan terjadi penebalan 

menyeluruh pada bagian epitel mulut, 

sehingga menimbulkan bercak putih 

yang disebakan oleh zat kimia yang 

terkandung dalam rokok 
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Sumber : Setyawan, Y (2015) 

Peringatan Merokok Dekat Anak 

Berbahaya Bagi Mereka dengan 

gambar seorang pria yang sedang 

merokok dan menggendong bayi. 

Jelas, sangat berbahaya bagi bayi 

atau anak-anak karena dapat 

mengganggu pernapasan, terganggu 

perkembangan otak, dan 

meningkatkan resiko kanker otak.  

 

Peringatan Merokok Sebabkan 

Kanker paru-Paru dan Bronkitis 

Kronis dengan gambar paru-paru yang 

rusak berwarna hitam pekat akibat gas 

monoksida yang mengikat oksigen di 

dalam aliran darah. Selain kanker paru-

paru, perokok juga mudah terserang 

bronkitis (radang saluran pernapasan).  

 

Peringatan Merokok Sebabkan 

Kanker Tenggorokan dengan gambar 

leher yang bolong. Asap rokok yang 

dihirup sebelum masuk keparu-paru 

akan melewati tenggorokan sehingga 

mengalami mutasi genetik yang tidak 

terkendali dan terus hidup setelah sel 

normal mati yang dapat membentuk 

tumor di tenggorokan.  
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II.4 Persepsi 

II.4.1  Pengertian Persepsi  

        Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa Latin yang artinya 

menerima dan mengambil. Persepsi adalah suatu proses pemikiran 

tentang apa yang dilihat, didengar, alami atau dibaca, secara otomatis 

yang terjadi sangat cepat dan kadang tidak kita sadari, sehingga 

persepsi sering mempengaruhi tingkah laku, percakapan, serta 

perasaan seseorang (Febriani, 2014).  

       Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan 

sehingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu untuk 

sadar akan segala sesuatu di dalam lingkungannya melalui indera yang 

dimilikinya. Proses menginterprestasi stimulus ini biasanya 

dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu (Pratama, 

2014).  

        Persepsi merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif 

individu untuk melakukan pemilihan dan pemahaman serta 

menginterprestasi informasi yang datang dari lingkungannya melalui 

rangsangan-rangsangan, indrawi menjadi suatu objek, pesan, 

peristiwa, dan informasi tertentu (Yenny, 2014).  

        Berdasarkan dari pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan 

persepsi merupakan suatu stimulus dari otak yang menghasilkan suatu 
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penafsiran dari informasi yang didapat baik secara visual 

(penglihatan) maupun informasi yang di dengar.  

        Dari hasil penelitian terdahulu oleh Dewi & Damayanti (2008) 

menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pesan peringatan 

kesehatan bergambar mengenai bahaya merokok dilihat berdasarkan 

umur, sex (jenis kelamin), ekonomi, lingkungan sosial dan status 

merokok mengidentifikasi bahwa 76,3% peringatan kesehatan dalam 

bentuk gambar dan tulisan merupakan peringatan yang paling efektif.  

  II.5 Remaja 

II.5.1  Pengertian Remaja 

        Masa pubertas (masa remaja) disebut pula masa penghubung atau 

masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa atau 

usia belasan tahun. Pertumbuhan cepat pada remaja ditinjau dari 

perkembangan fisik atau ke arah kematangan, sedangkan pubertas 

merujuk kepada saat dimana telah ada kemampuan reproduksi (farida, 

2014).  

         Masa remaja mengalami masa perkembangannya yaitu dengan 

masa mereka yang sedang mencari jati dirinya. Peralihan yang terjadi 

dalam diri individu remaja dilihat pula dari ketergantungan sosial 

ekonomi yang penuh kepada yang relatif lebih mandiri (Astuti, 2011).  

        Dalam masa perkembangannya, remaja dapat berpikir kristis 

serta mampu dalam pengambilan keputusan. Karena pada masa 
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remaja cenderung melakukan hal yang baru dianggap sebagai 

tantangan (Permasih, 2014).  

        Berdasarkan dari pengertian remaja di atas dapat disimpulkan 

remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari 

masa anak-anak menuju dewasa dan ditandai dengan perkembangan 

yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial.  

2. Remaja Awal  

       Remaja awal pada umur 12 sampai 15 tahun masih terheran-heran 

akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 

dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka 

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, 

dan mudah terangsang ecara erotis. Sehingga, remaja mulai mencari 

suatu perilaku untuk memuaskan rasa ingin bebas tinggi, lebih banyak 

memperhatikan keadaan tubuhnya, dekat dengan sebaya dan mulai 

berfikir abstrak (Sarwono, 2014). 

Menurut Sarwono (2014) Ciri-ciri masa remaja awal , yaitu :  

a. Masa remaja sebagai periode yang penting, remaja mengalami 

perkembangan fisik dan mental yang cepat dan penting.  

b. Masa remaja sebagai periode peralihan, perpindahan dari satu 

tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. 
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c. Masa remaja sebagai periode perubahan, perubahan dalam sikap 

dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat 

perubahan fisik. 

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sering 

menjadi masalah yang sulit diatasi. 

e. Muncul rasa kurang percaya diri  

f. Suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal dan 

suka menyendiri 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa adanya perubahan fisik 

maupun psikis pada diri remaja, kecenderungan remaja akan 

mengalami masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Hal 

ini, diharapkan agar remaja dapat menjalani tugas perkembangan 

dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab (Sarwono, 2014).  

II.5.2  Perilaku merokok pada remaja 

         Salah satu bentuk kebiasaan yang sering ditemui saat ini adalah 

merokok. Merokok merupakan bagian hidup masyarakat. Perilaku 

merokok merupkakan fenomena sosial yang sering kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dilakukan oleh orang tua, perilaku 

merokok juga dilakukan oleh remaja bahkan anak kecil, baik itu 

dilakukan secara sembunyi-bunyi maupun terang-terangan (Febriani, 

2014).  
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        Menurut Zainul (2009) merokok adalah suatu perbuatan, seorang 

menghisap rokok (tembakau). Dilihat dari jumlah rokok yang dihisap, 

terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu : 

1. Perokok berat 

       Seorang dapat dikatakan perokok berat apabila, menghisap 

lebih dari 20 batang rokok dalam sehari.  

2. Perokok sedang  

        Seseorang dapat dikatakan perokok sedang jika, menghisap 

11-20 batang rokok dalam sehari. 

3. Perokok Ringan  

        Seseorang dapat dikatakan perokok ringan jika, 

menghisapkurang dari 10 batang dalam sehari.  

        Sementara itu, seorang perokok dikatakan bukan perokok, yaitu 

apabila tidak pernah merokok satu batang rokok sama sekali (Ardini 

&Hendriani, 2012). Perilaku merokok yang dinilai merugikan telah 

bergeser menjadi perilaku yang menyenangkan dan menjadi aktifitas 

yang bersifat obsesif (Fikriyah &Febrijanto, 2012).  

         Perilaku merokok inilah yang sangat merugikan kesehatan tetapi 

perilaku ini terus dipertahankan oleh kebanyakan perokok (Pratiwi, 

2009). Banyak orang yang mengetahui dampak negatif merokok, 

bahkan perokok sudah banyak yang menyadarinya (Margian, 2012). 

        Harus diketahui bahwa konsumsi rokok mempengaruhi tingkat 

kesehatan yang rendah, angka kematian yang tinggi, tingkat 
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kecerdasan yang rendah dan tingkat cacat tubuh bawaan yang tinggi 

serta kemiskinan yang merata (Partodiharjo, 2008).  

         Terkadang, seseorang merokok karena menghadapi tekanan 

hidup dan menjadikannya sebagai sarana untuk melarikan diri dari 

masalah yang dihadapinya hingga akhirnya dan tanpa disadari, 

merokok pun menjadi satu kebiasaan dalam dirinya (Husaini, 2007).  

         Kebiasaan merokok sangat menggangu kesehatan, baik untuk 

perokok maupun lingkungan disekitar perokok. Walaupun sebenarnya 

perokok menyadari bahaya yang terkandun di dalam rokok 

(Partidiharjo,2008). Kebiasaan merokok yang sudah lama dilakukan 

tentunya akan semakin sulit untuk diubah. Karena akan semakin 

bertambah pula konsumsi rokoknya (Ramdhani, 2013).  

        Menurut Syamsudin (2014) ada beberapa faktor yang dapat 

menstimulasi sehingga orang mudah dapat merokok yaitu rokok 

mudah didapat, harganya relatif terjangkau, belum sepenuhnya 

menydari bahaya merokok. Dan kebanyakkan sebagai seorang 

perokok umumnya cenderung cenderung untuk mengingat-ingat 

berbagai hal positif dari perilaku merokok (Salawati &Amalia, 2010).  

II.5.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada  

Remaja Laki-Laki 

        Perilaku merokok sebenarnya bukan karena nikmat, melainkan 

untuk mencegah atau menghilangkan perasaan tidak enak yang disebut 

dengan sakaw (Partodiharjo, 2008). Perilaku merokok sangat berisiko 
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terhadap kesehatan. Perokok di masyarakat Indonesia ternyata tidak 

hanya pada kalangan dewasa saja, tetapi juga pada remaja (Martini, 

2014). Kontrol diri yang rendah membuat remaja tidak mampu 

mengatur dan mengarahkan perilakunya sehingga muncul tindakan 

tidak terkontrol seperti perilaku merokok (Runtukahu, 2015).  

        Kalangan remaja mempunyai kebiasaan merokok awal mula dari 

rasa ingin tahun atau coba-coba. Dalam buku Hakim (2004) menuliskan 

ketertarikan remaja untuk mencoba rokok sesungguhnya didorong oleh 

sifat-sifat positif alami remaja awal, yaitu  

a. Perasaan ingin tahu  

b. Perasaan ingin diakui lebih berani oleh lingkungannya 

c. Perasaan ingin dianggap lebih hebat dan lebih dewasa dibanding 

teman sebaya 

d. Perasaan setia kawan, senasib sepenangungan  

Dari keempat sifat-sifat positif yng telah disebutkan jika 

dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, maka akan membawa 

generasi muda menjadi sosok manusia dewasa yang kreatif, maju, 

dinamis, sehat dan memiliki masa depan yang sukses. Jika 

dimanfaatkan pada hal-hal yang negatif seperti merokok, maka 

hasilnya adalah penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan 

(Partodiharjo, 2008).  

        Jumlah perokok remaja terbanyak di dunia adalah Indonesia. 

Kebanyakan dari remaja merokok pada saat berusia 13 tahun. 
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Prevalensi remaja perokok banyak terdapat pada perokok remaja 

laki-laki daripada perokok perempuan. Menurut Partodiharjo (2008) 

Remaja terutama laki-laki adalah pengambil risiko. Karena, rasa 

ingin mencoba-coba yang tinggi terutama terhadap rokok. Dengan 

menghisap rokok remaja biasanya ingin dianggap dewasa, jagoan, 

meniru tokok-tokoh idola dan sebagai sombol kenjantanan (Hakim, 

2004).  

        Menurut Febriliana, dkk (2008) menyatakan bahwa masalah 

bagi banyak remaja yang merokok adalah pilihan atau keputusan 

yang mereka ambil bukan merupakan keputusan yang diambil secara 

sadar.  

        Sumarno (2011) menyatakan bahwa pada umumnya para 

remaja merokok berasal dari orang tua dari golongan kelas bawah. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan sosial. Hal ini tidak 

jauh berbeda seperti yang dituturkan oleh Sirait, dkk (2002) yang 

menjelaskan bahwa sampai saat ini prevalensi merokok di Indonesia 

makin tinggi, umur mulai  merokok makin muda, dan perokok yang 

berasal dari golongan ekonomi kurang mampu makin banyak.  

 

 

 

 

 



32 

 

II.6 Kerangka Teori 

        Berdasaran tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa konsep yang mendukung adalah model komunikasi Philip 

Kotler.  

         

 

 

 

Gambar 2.4. Model komunikasi Philip Kotler 

Sumber Ernawati, 2015 : 10 

Penjelasan unsur-unsur komunikasi Kotler sebagai berikut :  

1. Sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan seperti pengirim. 

2. Media, yaitu saluran komunikasi yang digunakan seperti Pictorial Health 

Warning (PHW) pada kemasan bungkus rokok. 

3. Receiver, yaitu komunikan yang menerima pesan seperti persepsi.  

4. Respon,yaitu tanggapan, seperangkap reaksi setelah menerima pesan 

seperti perilaku merokok.  

Media  

(PHW) 

Sender 

(Pengirim) 

Receiver 

(persepsi) 

Respon 

(Perilaku 

merokok) 



33 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

III.1  Kerangka Konsep  

Variabel Bebas Variabel Terikat  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 

Kerangka Konsep Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi terhadap gambar 

yang paling menarik  

Perilaku merokok 

Persepsi terhadap gambar 

yang paling informatif 

Persepsi terhadap gambar 

yang paling memotivasi 

Persepsi terhadap gambar 

paling mengancam 

Persepsi terhadap gambar 

yang paling efektif 
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III.2    Variabel Penelitian  

III.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi terhadap peringatan 

kesehatan bergambar pada bungkus rokok berdasarkan gambar yang paling 

menarik, paling informatif, paling memotivasi, paling mengancam dan 

paling efektif.  

III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku merokok.  

III.3 Definisi Operational 

        Tujuan dari menjelaskan defenisi operasinal variabel dalam penelitian 

adalah untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap 

variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen 

(Notoatmodjo, 2012). Keseragaman pengamatan diperoleh apabila variabel 

hendak diamati dan dinyatakan dalam sebuah defenisi operasional 

(Notoatmodjo, 2012).  

Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

  

Variabel Bebas 

 

1 Persepsi 

terhadap 

gambar 

yang 

paling 

menarik  

 

Penilaian pada 

pesan peringatan 

bergambar pada 

kemasan 

bungkus rokok 

dengan warna 

yang 

bagus,gambar 

tajam dan 

Wawancara 

Tidak 

Langsung 

Kuesioner 1. Tidak menarik 

jika nilai < x 

2. Menarik jika 

nilai ≥ x 

 

Ordinal 
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tulisan jelas.  
2 Persepsi 

terhadap 

gambar 

yang 

paling 

informatif 

Penilaian pada 

pesan peringatan 

bergambar pada 

kemasan 

bungkus rokok 

yang 

memberikan 

pesan tentang 

bahaya akibat 

rokok yang 

perlu diketahui 

para 

penggunanya. 

Wawancara 

Tidak 

Langsung 

Kuesioner 1.  Tidak 

informatif jika 

niai < x 

2. Informatif, 

jika nilai ≥ x 

 

Ordinal 

3 Persepsi 

terhadap 

gambar 

yang 

paling 

memotiva

si 

Penilaian pada 

pesan peringatan 

bergambar pada 

kemasan 

bungkus rokok 

terlihat gambar 

ada sesuatu yang 

mendorong/men

ggerakkan 

seseorang untuk 

tidak merokok. 

Wawancara 

Tidak 

Langsung  

Kuesioner 1. Tidak 

memotivasi 

jika niai < x 

2. Memotivasi, 

jika nilai ≥ x 

 

Ordinal 

4 Persepsi 

terhadap 

gambar 

paling 

menganca

m 

Penilaian pada 

pesan peringatan 

bergambar pada 

kemasan 

bungkus rokok 

yang gambarnya 

mengerikan dan 

menakutkan 

perokok ketika 

mulai mengenal 

kemasan rokok. 

Wawancara 

Tidak 

Langsung  

Kuesioner 1. Tidak 

menyeramkan 

jika niai < x 

2. Menyeramkan

, jika nilai ≥ x 

 

Ordinal   

5 Persepsi 

terhadap 

gambar 

yang 

paling 

efektif 

Penilaian pada 

pesan peringatan 

bergambar pada 

kemasan 

bungkus rokok 

yang 

meyakinkan 

anak muda tidak 

mulai merokok 

dan tetap 

Wawancara 

Tidak 

Langsung 

Kuesioner  1. Tidak efektif 

jika niai < x 

2. Efektif, jika 

nilai ≥ x 

 

Ordinal   
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berhenti 

merokok 

  

Variabel Terikat 

 

1 Perilaku 

merokok  

Sesuatu yang 

dilakukan 

seseorang 

berupa 

membakar dan 

menghisap 

rokok yang 

dilakukan tiap 

hari atau 

kadang-kadang 

dengan minimal 

1 batang perhari 

Wawancara 

Tidak 

Langsung  

Kuesioner 1. Ya jika 

skor = 1 

2. Tidak 

jika skor 

< 1 atau 

= 0 

Nominal 
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III.4  Hipotesa 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesa alternatif (Ha) 

sebagai berikut:  

a. Ada hubungan antara persepsi gambar yang paling menarik terhadap 

perilaku merokok.  

b. Ada hubungan antara persepsi gambar yang paling informatif terhadap 

perilaku merokok.  

c. Ada hubungan antara persepsi gambar yang paling memotivasi terhadap 

perilaku merokok. 

d. Ada hubungan antara persepsi gambar yang paling mengancam terhadap 

perilaku merokok. 

e. Ada hubungan antara persepsi gambar yang paling efektif terhadap 

perilaku merokok. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian 

        Desain Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional 

dengan desain penelitian yang digunakan cross-sectional, yaitu rancangan 

penelitian dalam pengumpulan data cukup dilakukan sekali atau pada waktu 

penelitian disertai dengan variabel bebas dan terikat yang dinilai secara 

bersamaan (Suyanto, 2014) yang bertujuan untuk melihat persepsi terhadap 

peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok terhadap perilaku 

merokok remaja.  

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

IV.2.1 Waktu Penelitian 

        Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 

2019 sampai dengan 23 Mei 2019. 

IV.2.2 Tempat Penelitian 

       Tempat penelitian ini dilakukan di 5 SMP di wilayah Kota 

Pontianak, yaitu di SMP Negeri 08 dengan alamat Jalan Parit Haji 

Husein 2 Kecamatan Pontianak Kota, SMP Mandiri dengan alamat di 

Tanjung Raya 2 Jalan Sami Sumping Kecamatan Pontianak Timur, 

SMP Koperasi dengan alamat Jalan Kom Yos Soedarso Kecamatan 

Pontianak Barat, SMP Negeri 18 Pontianak dengan alamat jalan 28 

Oktober Kecamatan Pontianak Utara, dan SMP Islamiyah dengan 



39 

 

 

 

alamat jalan Iman Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan 

Barat.  

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa laki laki kelas 

VIII SMP Negeri 08 Kota Pontianak, SMP Mandiri Pontianak Timur, 

SMP Koperasi Pontianak Barat, SMP Negeri 18 Pontianak Utara, 

SMP Islamiyah Pontianak Tenggara yang masih berstatus pelajar di 

Kota Pontianak dengan jumlah sebanyak 500 orang.  

IV.3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari keseluruhan 

obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Setiadi, 

2013). Penentuan besar sampel dapat diukur menggunakan rumus 

Lemeshow (1997) :  

 

 

 

n     = Jumlah sampel 

       = Tingkat kepercayaan yang diinginkan peneliti 95% (1,96%) 

d     = Tingkat presisi yang dipakai 5% (0,05) 

P     = Proporsi yang dipakai hasil survey efektivitas peringatan 

          kesehatan bergambar (0,12) 
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N   = Jumlah proporsi 500 

d    = Standar Error 10% (0,1) 

 

� =
1,96 � 	 0,12 �1 − 0,12� 	 500

0,05 � �500 − 1� + 1,96 �	 0,12 �1 − 0,12�
 

� =
�3,8416��0,12 	 0,88� 	 500

0,0025 	 499 + �3,8416� 0,12�0,88�
 

� =
�3,8416�	 0,1056 	 500

�0,0025 	 499� + 3,8416	 0,1056�
 

� =  
202,83648

1,2475 + 4,0903
 

� = 38,01 

� = 38 ������ 

 

No. SMP Jumlah 

Proporsi 

(N) 

Jumlah Sampel 

(n) 

Sampel (n) 

1. SMP Negeri 08 

Pontianak Kota 

169 169

500
 	 38 = 12  

 

12 ������ 

2. SMP Mandiri 

Pontianak Timur 

20 20

500
 	 38 = 4  

 

4 ������ 

3. SMP Koperasi 

Pontianak Barat 

73 73

500
 	 38 = 5  

 

5 ������ 

4. SMP Negeri 18 

Pontianak Utara 

217 217

500
 	 38 = 13 

 

13 ������ 

5.  SMP Islamiyah 

Pontianak 

Tenggara 

21 21

500
 	 38 = 4 

 

4 ������ 

  N = 500  n = 38 

 

 



41 

 

 

 

IV.3.3 Tekhnik Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan 

penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel akan 

menjadi subjek atau objek penelitian (Sugiyono, 2010). Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

target. Dalam pengertian lain sampel bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.  

       Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota 

populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata 

(tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Sehingga dalam 

penentuan sampel, anggota populasi dianggap sama sehingga dapat 

menggambarkan populasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2010). 

        Berdasarkan dengan tujuan dari penelitian dan pendapat diatas, 

maka pengambilan sampel dari penelitian ini adalah berdasarkan 

sistematik random dengan pemilihan responden menggunakan koin 

yang sisi 1 nya ganjil dan sisi 2 genap serta menggunakan daftar 

absensi siswa SMP kelas VIII di wilayah Kota Pontianak yaitu, SMP 

Negeri 08 Pontianak Kota, SMP Mandiri Pontianak Timur, SMP 

Koperasi Pontianak Barat, SMP Negeri 18 Pontianak Utara, SMP 

Islamiyah Pontianak Tenggara yang menjadi subjek penelitian. 
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IV. 4 Kriteria Inklusi Penelitian 

IV.4.1 Kriteria Inklusi  

        Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian 

dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Setiadi, 

2013). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis kelamin laki-laki  

2. Remaja usia 12-16 tahun  

3. Status pelajar  

4. Bersedia menjadi responden  

IV.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

IV.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

        Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. Adapun data primer adalah data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti kepada responden yang didapat 

secara langsung melalui metode wawancara tidak langsung 

menggunakan kuesioner.  

Data sekunder dalam penelitian ini data yang diperoleh atau 

didapat dari sumber lain di luar responden melalui hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 untuk mengetahui 

prevalensi perilaku kesehatan konsumsi rokok tembakau di 

Indonesia dan Kalimantan Barat dan data sekunder lainnya diperoleh 
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melalui data Dinas Kesehatan Kota Pontianak serta data jumlah 

siswa di SMP Negeri 08 Pontianak Kota, SMP Mandiri Pontianak 

Timur, SMP Koperasi Pontianak Barat, SMP Negeri 18 Pontianak 

Utara, SMP Islamiyah Pontianak Tenggara. 

IV.5.1 Instrumen Pengumpulan Data 

   Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematik sehingga lebih mudah diolah (Notoatmodjo, 2010). 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

Tabel 4.2 

Kisi-kisi Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kuesioner yang dibuat adalah 

untuk mengukur persepsi terhadap peringatan kesehatan bergambar 

pada bungkus rokok berdasarkan gambar yang paling menarik, paling 

No. Instrumen Nomor Soal Jumlah 

Soal 

A. Karakteristik Responden  1,2,3,4,5,6,7,8 8 

B. Pencantuman Peringatan 

Kesehatan 

9,10,11,12,13 5 

C. Persepsi Mengenai Gambar 

Menarik, Gambar Informatif, 

Gambar Memotivasi, Gambar 

Menyeramkan, dan Gambar 

Efektif 

14,15,16,17,18 5 

D. Perilaku Merokok  19,20,21,22,23,24,25 

 26,27,28,29 

11 

 Jumlah Soal  29 
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informatif, paling memotivasi, paling mengancam, paling efektif dan 

perilaku merokok pada remaja.             

IV.6 Teknik Pengelolahan dan Penyajian Data 

IV.6.1 Pengelolahan Data 

       Pengolahan data merupakan salah satu rangkaian kegiatan 

penelitian setelah pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul 

selanjutnya diolah dengan cara editing, coding, scoring, processing dan 

tabulating untuk menjawab tujuan penelitian. Data mentah yang 

diperoleh dari hasil kuesioner akan diolah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu untuk memeriksa atau mengoreksi 

kelengkapan pengisian kuesioner, apabila ada jawaban yang tidak 

jelas atau belum terisi atau kesalahan-kesalahan lainnya dapat segera 

dilakukan perbaikan.  

2. Pemberian kode (coding), yaitu data-data yang diperoleh diperiksa 

dan diberikan kode untuk mempermudah dalam pengolahan data.  

Peneliti memberikan kode pada :  

 Karakteristik Responden Kode 

A. Umur   

 

13 Tahun 

14 Tahun 

15 Tahun 

16 Tahun               

 

1 

2 

3 

4 

 Jenis Kelamin   Laki-Laki        

Perempuan  

1 

2 

 Status Perokok  Perokok 

Bukan Perokok 

1 

2 
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 Pendidikan  SMP 

SMA 

1 

2 

B. Pencantuman                

Peringatan 

Kesehatan     

Ya 

Tidak 

1 

0 

C. Persepsi Mengenai 

Gambar 

Tidak ( Menarik, Informatif, 

Memotivasi, Menyeramkan, 

Efektif) 

 

Cukup (Menarik, Informatif, 

Memotivasi, Menyeramkan, 

Efektif) 

 

Menarik,Informatif, 

Memotivasi, Menyeramkan, 

Efektif 

 

Sangat (Menarik, Informatif, 

Memotivasi, Menyeramkan, 

Efektif) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

D. Perilaku Merokok  Masih merokok 

Sudah berhenti 

Tidak merokok 

1 

2 

3 

 

3. Pemberian skor (scoring), yaitu langkah yang dilakukan untuk 

memberikan skor pada jawaban responden. 

4. Entry data, yaitu setelah semua isi kuesioner telah terisi penuh dan 

benar serta juga sudah memberi skor, maka langkah selanjutnya 

memproses data agar dapat dianalisis. Proses data dilakukan dengan 

cara meng-entry data ke program komputer yaitu entry data dengan 

program software statistik komputer.  

5. Penyusunan data (tabulating),  yaitu mengelompokkan data tersebut 

dalam suatu tabel tertentu menurut sifat-sifat yang dimilikiknya, 

sesuai dengan tujuan penelitian.  
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IV.6.2  Penyajian Data 

Tekhnik penyajian data dapat disampaikan sebagai berikut:  

1. Penyajian data dalam bentuk tabel dilakukan untuk mempermudah 

pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.  

2. Bentuk Teks atau Narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan untuk 

mendeskripsikan atau memberi penjelasan dari data yang telah 

disajikan dalam bentuk tabel.    

IV.7 Teknik Analisa Data 

           Data yang diolah kemudian dianalisis dengan bantuan program 

aplikasi statistik menggunakan Microsoft Excel dan Software Statistik For 

Windows.  

1. Skor Total 

Skor total data per-item dari persepsi gambar menarik, persepsi gambar 

informatif, persepsi gambar memotivasi, persepsi gambar 

menyeramkan, persepsi gambar efektif dan perilaku merokok.  

2. Uji Normalitas  

        Uji normalitas data menggunakan Skewness dam Kurtosis untuk 

mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil Uji 

Normalitas data di transpormasikan menjadi data kategorik dengan 

menggunakan nilai mean.  
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3. Uji Chi-Square 

Uji statistik yang digunakan adalah chi-square, uji chi-square digunakan 

untuk menguji hipotesis hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua 

atau lebih dimana datanya berbentuk kategorik. 

IV.7.1 Analisa Univariat  

        Tekhnik analisa secara univariat bertujuan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi. Analisis univariat dalam penelitian ini adalah persepsi 

terhadap peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok yang 

dikategorikan menjadi dua kategori.  

IV.7.2 Analisa Bivariat 

        Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat dan mengetahui variabel independen yaitu persepsi terhadap 

peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok dengan varibel 

dependen yaitu perilaku merokok. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

adanya hubungan jika hasil nilai perhitungan dengan tingkat kepercayaan 

95% maka dapat dijelaskan jika nilai P value ≤0,05 berarti dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima (Ho ditolak) artinya ada 

hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap peringatan kesehatan 

bergambar terhadap perilaku merokok Sedangkan apabila nilai P value > 

0,05% Ho ditolak (Ha diterima) artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara persepsi terhadap peringatan kesehatan bergambar 

terhadap perilaku merokok.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

5.1 Gambaran Umum 

5.1.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

       1. Letak Geografis dan Iklim  

               Kota pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dengan 

luas wilayah 107,82 km², yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. 

Kota Pontianak dilintasi Garis Khatulistiwa yaitu pada 0° 02’ 24” Lintang 

Utara sampai 0° 05’ 37” Lintang Selatan dan 109° 16’ 25” Bujur Timur 

sampai 109° 23’ 01” Bujur Timur. Ketinggian di Kota Pontianak berkisar 

0,10 meter sampai 1,50 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota 

Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kota Pontianak dan 

Kabupaten Kubu Raya, yaitu :  

Bagian Utara  : Berbatasan dengan Kota Pontianak dan Kabupaten  

                             Kubu Raya 

          Bagian Selatan  : Kabupaten Kubu Raya 

          Bagian Barat  : Kabupaten Kubu Raya  

          Bagian Timur  : Kabupaten Kubu Raya  

        Seperti pada umumnya daerah tropis, Kota Pontianak mempunyai suhu 

rata-rata 25,3°C – 27,1°C dengan kelembaban udara berkisar antara 84% - 
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95% serta lama penyinaran matahari berkisar 34% - 78 % (Profil Dinkes Kota 

Pontianak, 2017).  

2.  Letak Wilayah Lokasi penelitian  

a.  SMP Negeri 08 Kota Pontianak  

         SMP Negeri 08 terletak di jalan Parit Haji Husin 2 Kota Pontianak 

Provinsi Kalimantan Barat. Luas tanah 22,558 m² dengan jumlah kelas 16 

ruang kelas, 1 perpustakaan, 2 sanitasi siswa, 1 laboratorium, ruang OSIS, 

ruang BK, lapangan volly, ruang UKS dan ruang multimedia. Saat ini jumlah 

siswa tahun ajaran 2018/2019 berjumlah laki-laki 240 siswa dan perempuan 

berjumlah 244 siswi.  

b. SMP Mandiri Pontianak Timur  

        SMP Mandiri terletak di jalan Tanjung Raya II / Sumping, Saigon, 

Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.  

Luas tanah 13,000 m² dengan jumlah kelas 5 ruang kelas, 1 laboratorium dan 

1 ruang perpustakaan. Saat ini jumlah siswa tahun ajaran 2018/2019 

berjumlah laki-laki 34 siswa dan perempuan berjumlah 19 siswi.  

c.  SMP Koperasi Pontianak Barat  

        SMP Koperasi terletak di jalan Komyos Sudarso Gg Tebu III, Sungai 

Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan 

Barat. Luas tanah 12,255 m² dengan jumlah kelas 15 ruang kelas, 1 ruang 

laboratorium, 1 ruang perpustakaan, dan 1 ruang sanitasi siswa Saat ini 
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jumlah siswa tahun ajaran 2018/2019 berjumlah laki-laki 148 siswa dan 

perempuan berjumlah 122 siswi.  

d. SMP Islamiyah Pontianak Tenggara 

                   SMP Islamiyah terletak di jalan Imam Bonjol No.88, Bansir Laut, 

Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 

Luas tanah 10,648 m² dengan jumlah kelas 6 ruang kelas, 1 ruang 

laboratorium, 1 ruang perpustakaan, dan 2 sanitasi siswa. Saat ini jumlah 

siswa tahun ajaran 2018/2019 berjumlah laki-laki 36 siswa dan perempuan 

berjumlah 24 siswi.  

e. SMP Negeri 18 Pontianak Utara  

        SMP Negeri 18 terletak di jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kecamatan 

Pontianak Utara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Luas tanah 

10,000m² dengan jumlah kelas 19 ruang kelas, 1 ruang laboratorium dan 1 

ruang perpustakaan. Saat ini jumlah siswa tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 

laki-laki 307 siswa dan perempuan berjumlah 336 siswi.  
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5.1.2.  Gambaran Proses Penelitian 

Gambar 5.1 

Gambaran Proses Kegiatan Penelitian 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

1. 2 Mei 2019 Membuat surat izin 

penelitian  

Pembuatan surat izin ke staf 

akademik fakultas ilmu 

kesehatan 

 

2. 3 Mei 2019 Penyerahan surat 

izin penelitian  

Menyerahkan surat izin 

penelitian ke SMP Islamiyah 

Pontianak Tenggara, SMP 

Koperasi Pontianak Barat dan 

SMP Mandiri Pontianak Timur 

 

3. 8 Mei 2019 

 

 

 

 

Penyerahan surat 

izin penelitian  

 

 

Menyerahkan surat izin 

penelitian ke SMP Negeri 08 

Pontianak Kota dan SMP Negeri 

18 Pontianak Utara 

 

4. 13 Mei 2019 Pengumpulan data 

penelitian 

Pemberian kuesioner pada siswa 

laki-laki kelas VIII di SMP 

Negeri 08 Pontianak 

 

5. 14 Mei 2019 Pengumpulan data 

penelitian  

Pemberian kuesioner pada siswa 

laki-laki kelas VIII di SMP 

Negeri 18 Pontianak 

 

6. 17 Mei 2019 Pengumpulan data 

penelitian  

Pemberian kuesioner pada siswa 

laki-laki kelas VIII di SMP 

Koperasi Pontianak 

 

7. 22 Mei 2019 Pengumpulan data 

penelitian  

Pemberian kuesioner pada siswa 

laki-laki kelas VIII di SMP 

Islamiyah Pontianak 

 

8. 23 Mei 2019 Pengumpulan data 

penelitian  

Pemberian kuesioner pada siswa 

laki-laki kelas VIII di SMP 

Mandiri Pontianak 

9. 17 Juni 2019 Pengolahan data 

kuesioner 

Hasil pengukuran diolah dengan 

menggunakan aplikasi statistic 

computer, uji statistic yang 

gunakan adalah Chi-square 
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Gambar 5.2 

Alur Pelaksanaan Penelitian 

Populasi penelitian adalah sebanyak 500 siswa SMP 

kelas VIII di 5 wilayah Kota Pontianak  

Sampel Penelitian berjumlah 38 orang yang memenuhi kriteria inklusi 

Pengambilan sampel di ambil menggunakan random sampling  

 

Penelitian dimulai tanggal 2 Mei – 23 Mei 2019 

Pengambilan data primer pada 5 

Sekolah di Wilayah Kota Pontianak 

 Analisa Data menggunakan Uji Chi-square 

Kuesioner 

 Pembahasan dan Kesimpulan 

SMP Negeri 08 

12 Orang 

SMP Mandiri 

4 Orang 

Interprestasi data 

SMP Koperasi 

5 Orang 

SMP Negeri 18 

13 Orang 

SMP Islamiyah 

4 Orang 
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5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Gambaran Karakteristik Responden  

        Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian 

diantaranya umur, jenis kelamin, status perokok, dan sekolah.  

 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur  

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Remaja Pria Merokok di 5 SMP 

Wilayah Kota Pontianak 

Umur  Frekuensi (f) Persentase (%) 

13 tahun  6 15,8 

14 tahun 17 44,7 

15 tahun  13 34,2 

16 tahun  2 5,3 

Jumlah  38 100 

      Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan Tabel 5.2 distribusi frekuensi karakteristik umur responden 

yang pernah merokok paling banyak dilakukan pada umur 14 tahun (44,7%), 

kemudian diikuti umur 15 tahun (34,2%), 13 tahun (15,8%), dan 16 tahun 

(5,3%). 

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Remaja Pria di 5 SMP 

Wilayah Kota Pontianak 

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

Laki - Laki 38 100 

Jumlah  38 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan Tabel 5.3 distribusi frekuensi karakteristik berdasarkan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang (100%).  
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3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perokok 

Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perokok Remaja Pria Merokok di 5 

SMP  Wilayah Kota Pontianak 

Status Merokok Frekuensi (f) Persentase (%) 

Perokok 15 39,5 

Bukan perokok 23 60,5 

Jumlah  38 100 

       Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan Tabel 5.4 menggambarkan distribusi responden 

berdasarkan status perokok menunjukkan bahwa sebanyak 15 (39,5%) 

menyatakan perokok sedangkan responden yang menyatakan bukan perokok 

sebanyak 23 (60,5%) 

4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Nama Sekolah  

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecamatan dan Sekolah di 5 

SMP Wilayah Kota Pontianak 

 

Kecamatan Sekolah Frekuensi (f) Persentase (%) 

Pontianak Kota SMP Negeri 08 12 31,6 

Pontianak Timur SMP Mandiri 4 10,5 

Pontianak Barat SMP Koperasi 5 13,2 

Pontianak Tenggara SMP Islamiyah 4 10,5 

Pontianak Utara SMP Negeri 18 13 34,2 

Jumlah  38 100 

       Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Tabel 5.5 distribusi frekuensi responden berdasarkan kecamatan dan 

sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang bersekolah di 

SMP Negeri 18 sebesar (34,2%) dari 38 responden. 

5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pencantuman Peringatan 

Kesehatan  
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Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Peraturan 

Pencantuman Peringatan Kesehatan Bergambar Remaja Pria Merokok di 5 

SMP  Wilayah Kota Pontianak 

 

Tahu Peraturan  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Mengetahui peraturan 35 92,1 

Tidak Mengetahui peraturan 3 7,9 

Jumlah  38 100 
       Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.6 distribusi frekuensi responden menunjukkan 

bahwa hampir semua responden (92,1%) mengetahui peraturan pencantuman 

peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, sedangkan 7,9% 

lainnya tidak tahu peraturan pencantuman peringatan kesehatan bergambar 

pada kemasan rokok.  

6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dalam 30 Hari Terakhir 

Melihat Peringatan Kesehatan Bergambar Pada Kemasan Rokok 

Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengalaman Melihat Peringatan 

Kesehatan Bergambar Pada Kemasan Rokok Remaja Pria di 5 SMP Wilayah 

Kota Pontianak 

Melihat Peringatan Bergambar  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Ya 36 94,7 

Tidak  2 5,3 

Jumlah  38 100 
       Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.7 distribusi frekuensi responden menunjukkan 

bahwa hampir semua responden (94,7%) sebelumnya pernah melihat 

peringatan kesehatan bergambar kemasan rokok dalam 30 hari terakhir, 

sedangkan 5,3% lainnya tidak pernah melihat peringatan kesehatan 

bergambar kemasan rokok dalam 30 hari terakhir.  
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7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Peringatan Kesehatan 

Bergambar Membuat Peduli Terhadap Bahaya Merokok Bagi Kesehatan  

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Peringatan Kesehatan 

Bergambar Membuat Peduli Terhadap Bahaya Merokok Bagi Kesehatan 

Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Peduli Peringatan Kesehatan 

Bergambar  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Peduli 32 84,2 

Tidak peduli 6 15,8 

Jumlah  38 100 

       Berdasarkan tabel 5.8 distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

proporsi responden peringatan kesehatan bergambar membuat peduli terhadap  

bahaya rokok bagi kesehatan (84,2%) sedangkan responden peringatan 

kesehatan bergambar yang tidak perduli terhadap bahaya rokok bagi kesehatan 

(15,8%). 

8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Peringatan Kesehatan Bergambar 

Lebih Efektif Daripada Peringatan Kesehatan Berupa Tulisan Pada Kemasan 

Rokok 

Tabel 5.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Peringatan Kesehatan 

Bergambar Lebih Efektif Daripada Peringatan Kesehatan Berupa Tulisan 

Pada Kemasan Rokok Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Peringatan Kesehatan Bergambar 

Lebih Efektif  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Efektif 34 89,5 

Tidak efektif 4 10,5 

Jumlah  38 100 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.9 distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

proporsi responden peringatan kesehatan bergambar lebih efektif daripada 

peringatan berupa tulisan pada kemasan rokok (89,5%) sedangkan responden 



57 

 

 
 

peringatan kesehatan bergambar tidak efektif dari pada peringatan berupa tulisan 

pada kemasan rokok (10,5%). 

9. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Mendukung Peringatan Kesehatan 

Bergambar Pada Kemasan Rokok 

Tabel 5.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Mendukung Peringatan 

Kesehatan Bergambar Pada Kemasan rokok Remaja Pria  di 5 SMP Wilayah 

Kota Pontianak 

Mendukung Peringatan Kesehatan 

Bergambar 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Mendukung 34 89,5 

Tidak mendukung 4 10,5 

Jumlah  38 100 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

           Berdasarkan tabel 5.10 distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

proporsi responden mendukung peringatan kesehatan bergambar (89,5%) 

sedangkan responden tidak mendukung peringatan kesehatan bergambar (10,5%). 

1. Persepsi terhadap Gambar yang Paling Menarik 

Untuk mengetahui hasil analisis per item persepsi terhadap gambar yang 

paling menarik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Mengenai Gambar Yang 

Paling Menarik Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

No 

Pertanyaan 
Jawaban  Total 

 

% 

 
TM % CM % M % SM % 

 

1. 
Kanker mulut 

15 39,5 10 26,3 8 21,1 5 13,2 38 

 

100 

2. Merokok 

membunuhmu 17 44,7 8 21,1 7 18,4 6 15,8 38 

 

100 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Keterangan :  

TM : Tidak Menarik  M : Menarik  

CM : Cukup Menarik SM : Sangat Menarik 

        Berdasarkan tabel 5.11, menunjukkan bahwa 38 responden menyatakan 

bahwa gambar tidak menarik dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, gambar merokok membunuhmu, kanker paru-paru bronkitis 

dan merokok sebabkan aborsi masing masing sebesar (44,7%). Sedangkan 

gambar cukup menarik dalam mengimformasikan bahaya kesehatan kepada 

remaja, gambar merokok dekat anak berbahaya bagi mereka sebesar (31,6%).  

3. Kanker 

tenggorokan  12 31,6 10 26,3 9 23,7 7 18,4 38 

 

100 

4.  Merokok 

dekat anak 14 36,8 12 31,6 8 21,1 4 10,5 38 

 

100 

5.  Kanker paru-

paru dan 

bronkitis  17 44,7 5 13,2 6 15,8 10 26,3 38 

 

 

100 

6.  Merokok 

sebabkan 

kanker mulut  16 42,1 10 26,3 3 7,9 9 23,7 38 

 

 

100 

7.  Kanker 

tenggorokan  14 36,8 10 26,3 8 21,1 6 15,8 38 

 

100 

8. Merokok 

sebabkan 

aborsi 

spontan  17 44,7 9 23,7 3 7,9 9 23,7 38 

 

 

 

100 

9. Merokok 

dapat 

menyebabkan 

kanker paru-

paru dan 

bronkitis 

kronis  

 

15 

 

 

39,5 

 

 

9 

 

 

23,7 

 

 

7 

 

 

18,4 

 

 

7 

 

 

18,4 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

100 

10. Merokok 

menyebabkan 

borok/ngaren  13 34,2 9 23,7 6 15,8 10 26,3 38 

 

 

100 

11. Merokok 

menyebabkan 

kanker dileher  13 34,2 5 

 

 

13,2 8 21,1 12 31,6 38 

 

 

100 

12. Tubuh 

seorang 

perokok  14 36,8 7 18,4 6 15,8 11 28,9 38 

 

 

100 
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        Dari gambar menarik dalam mengimformasikan bahaya kesehatan bagi 

remaja, kanker mulut, merokok dekat anak berbahaya bagi mereka, kanker 

tenggorokan dan merokok sebabkan kanker dimulut sebesar masing-masing 

(21,1%). Sedangkan pada gambar sangat menarik dalam menginformasikan 

bahaya kesehatan bagi remaja, merokok menyebabkan kanker dileher sebesar 

(31,6%).  

        Dari hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang diperoleh skor 

variabel persepsi gambar menarik berdistribusi normal sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Persepsi gambar menarik 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak menarik dan menarik. Persepsi 

dinyatakan tidak menarik, jika skor <26,4 dan dinyatakan menarik, jika skor 

≥26,4.   

2. Persepsi terhadap Gambar yang Paling Informatif  

Untuk mengetahui hasil analisis per item persepsi terhadap gambar yang 

paling informatif responden dapat dilihat pada tabel berikut ini  
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Tabel 5.12 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Mengenai Gambar Yang 

Paling Informatif Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2019  

Keterangan :  

TI : Tidak Informatif  I   : Informatif 

CI : Cukup Informatif SI : Sangat Informatif 

 

No 

Pertanyaan 
Jawaban  

 

 

TI % CI % I % SI % Total 

 

% 
1. 

Kanker mulut 
10 26,3 7 18,4 3 7,9 18 47,4 38 

 

100 
2. Merokok 

membunuhmu 10 26,3 6 15,8 6 15,8 16 42,1 38 

 

100 
3. Kanker 

tenggorokan 6 15,8 10 26,3 9 23,7 13 34,7 38 

 

100 
4.  Merokok dekat 

anak 16 42,1 7 18,4 5 13,2 10 26,3 38 

 

100 
5.  Kanker paru-paru 

dan bronkitis 9 23,7 7 18,4 8 21,1 14 36,8 38 

 

100 
6.  Merokok sebabkan 

kanker mulut 6 15,8 4 10,5 9 23,7 19 50,0 38 

 

100 
7.  Kanker 

tenggorokan 6 15,8 6 15,8 9 23,7 17 44,7 38 

 

100 
8. Merokok sebabkan 

aborsi spontan 8 21,1 10 26,3 9 23,7 11 28,9 38 

 

100 
9. Merokok dapat 

menyebabkan 

kanker paru-paru 

dan bronkitis kronis 7 18,4 7 18,4 8 21,1 16 42,1 38 

 

 

 

100 
10. Merokok 

menyebabkan 

borok/ngaren 8 21,1 4 10,5 11 28,9 15 39,5 38 

 

 

100 
11. Merokok 

menyebabkan 

kanker dileher 5 13,2 5 13,2 8 21,1 20 52,6 38 

 

 

100 
12. Tubuh seorang 

perokok 9 23,7 5 13,2 7 18,4 17 44,7 38 

 

100 
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        Berdasarkan tabel 5.12, menunjukkan bahwa 38 responden menyatakan 

bahwa gambar tidak informatif dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, gambar dekat anak berbahaya bagi mereka sebesar (42,1%). 

Sedangkan gambar cukup informatif dalam menginformasikan bahaya 

kesehatan kepada remaja, gambar kanker tenggorokan dan merokok sebabkan 

aborsi spontan sebesar (26,3%).  

        Dari gambar informatif dalam mengimformasikan bahaya kesehatan bagi 

remaja, gambar merokok menyebabkan borok atau ngaren sebesar (28,9%). 

Sedangkan pada gambar sangat informatif dalam menginformasikan bahaya 

kesehatan bagi remaja, gambar merokok menyebabkan kanker dileher sebesar 

merokok (52,6%).  

         Dari hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang diperoleh skor 

variabel persepsi gambar informatif berdistribusi normal sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Persepsi gambar informatif 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak informatif dan informatif. Persepsi 

dinyatakan tidak informatif, jika skor <33,5 dan dinyatakan informatif, jika 

skor ≥33,5. 

3. Persepsi terhadap Gambar yang Paling Memotivasi  

Untuk mengetahui hasil analisis per item persepsi terhadap gambar yang 

paling memotivasi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 5.13 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Mengenai Gambar Yang 

Paling Memotivasi Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019  

Keterangan :  

TM : Tidak Memotivasi  M   : Memotivasi 

CM : Cukup Memotivasi SM : Sangat Memotivasi 

 

 

 

No 

Pertanyaan 
Jawaban Total 

 

% 

 

TM % CM % 

 

M % SM % 

 

1. 
Kanker mulut 

16 42,1 7 18,4 8 21,1 7 18,4 38 

 

100 

2. Merokok 

membunuhmu 14 36,8 9 23,7 6 15,8 9 23,7 38 

 

100 

3. Kanker 

tenggorokan  12 31,6 10 26,3 9 23,7 7 18,4 38 

 

100 

4.  Merokok dekat 

anak 14 36,8 11 28,9 8 21,1 5 13,2 38 

 

100 

5.   Kanker paru-paru 

dan bronkitis  14 36,8 4 10,5 7 18,4 13 34,2 38 

 

100 

6.  Merokok sebabkan 

kanker mulut  13 34,2 10 26,3 7 18,4 8 21,1 38 

 

100 

7.  Kanker 

tenggorokan  14 36,8 9 23,7 8 21,1 7 18,4 38 

 

100 

8. Merokok sebabkan 

aborsi spontan  13 34,2 11 28,9 7 18,4 7 18,4 38 

 

100 

9.  Merokok dapat 

menyebabkan 

kanker paru-paru 

dan bronkitis kronis  12 31,6 13 34,2 7 18,4 6 15,8 38 

 

 

 

100 

10.  Merokok 

menyebabkan 

borok/ngaren  12 31,6 8 21,1 11 28,9 7 18,4 38 

 

 

100 

11. Merokok 

menyebabkan 

kanker dileher  11 28,9 10 26,3 8 21,1 9 23,7 38 

 

 

100 

12.  Tubuh seorang 

perokok  13 34,2 8 21,1 8 21,1 9 23,7 38 

 

100 
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         Berdasarkan tabel 5.13 , menunjukkan bahwa 38 responden menyatakan 

bahwa gambar tidak memotivasi dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, gambar kanker mulut sebesar (42,1%). Sedangkan gambar 

cukup memotivasi dalam mengimformasikan bahaya kesehatan kepada 

remaja, gambar merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan bronkitis 

kronis masing-masing sebesar (34,2%).  

        Dari gambar memotivasi dalam mengimformasikan bahaya kesehatan 

bagi remaja, gambar merokok dapat menyebabkan borok atau ngaren sebesar 

(28,9%). Sedangkan pada gambar sangat memotivasi dalam 

menginformasikan bahaya kesehatan bagi remaja, gambar kanker paru-paru 

sebesar (34,2%).  

        Dari hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang diperoleh skor 

variabel persepsi gambar memotivasi berdistribusi normal sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Persepsi gambar memotivasi 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak memotivasi dan memotivasi. 

Persepsi dinyatakan tidak memotivasi, jika skor <27,2 dan dinyatakan 

memotivasi, jika skor ≥27,2.   

4. Persepsi terhadap gambar yang paling menyeramkan 

Untuk mengetahui hasil analisis per item persepsi terhadap gambar yang 

paling menyeramkan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 5.14 

Distribusi Frekuensi Respondenn  Berdasarkan Persepsi Mengenai Gambar Yang 

Paling Menyeramkan Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019  

Keterangan :  

TM : Tidak Menyeramkan  M : Menyeramkan 

CM : Cukup Menyeramkan SM : Sangat Menyeramkan 

 

 

 

No 

Pertanyaan 
Jawaban Total 

 

% 

 
TM % CM % M % SM % 

 

1. 
Kanker mulut 

7 18,4 5 13,2 7 18,4 19 50 38 

 

100 

2. Merokok 

membunuhmu 9 23,7 8 21,1 7 18,4 14 36,8 38 

 

100 

3.  Kanker 

tenggorokan  7 18,4 6 15,8 13 34,2 12 31,6 38 

 

100 

4.  Merokok dekat 

anak 15 39,5 8 21,1 7 18,4 8 21,1 38 

 

100 

5.  Kanker paru-paru 

dan bronkitis  6 15,8 7 18,4 7 18,4 18 47,4 38 

 

100 

6.   Merokok sebabkan 

kanker mulut  5 13,2 6 15,8 8 21,1 19 50,0 38 

 

100 

7.   Kanker 

tenggorokan  7 18,4 6 15,8 9 23,7 16 42,1 38 

 

100 

8.  Merokok sebabkan 

aborsi spontan  8 21,1 9 23,7 9 23,7 12 31,6 38 

 

100 

9.  Merokok dapat 

menyebabkan 

kanker paru-paru 

dan bronkitis kronis  7 18,4 8 21,1 8 21,1 15 39,5 38 

 

 

 

100 

10. Merokok 

menyebabkan 

borok/ngaren  5 13,2 7 18,4 8 21,1 18 47,4 38 

 

100 

11. Merokok 

menyebabkan 

kanker dileher  3 7,9 5 13,2 10 26,3 20 52,6 38 

 

100 

12. Tubuh seorang 

perokok  7 18,4 4 10,5 7 18,4 20 52,6 38 

 

100 
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        Berdasarkan tabel 5.14, menunjukkan bahwa 38 responden menyatakan 

bahwa gambar tidak menyeramkan dalam menginformasikan bahaya 

kesehatan kepada remaja, gambar merokok dekat anak berbahaya bagi 

mereka sebesar (39,5%). Sedangkan gambar cukup menyeramkan dalam 

mengimformasikan bahaya kesehatan kepada remaja, gambar merokok 

sebabkan aborsi spontan sebesar (23,7%).  

        Dari gambar menyeramkan dalam mengimformasikan bahaya kesehatan 

bagi remaja, gambar kanker tenggorokan sebesar (34,2%). Sedangkan pada 

gambar sangat menyeramkan dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

bagi remaja, gambar merokok menyebabkan kanker dileher dan tubuh 

seorang perokok masing-masing sebesar (52,6%).  

        Dari hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang diperoleh skor 

variabel persepsi gambar menyeramkan berdistribusi normal sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Persepsi gambar menyeramkan 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak menyeramkan dan menyeramkan. 

Persepsi dinyatakan tidak menyeramkan, jika skor <34,2 dan dinyatakan 

menyeramkan, jika skor ≥34,2.   

5. Persepsi terhadap Gambar yang Paling Efektif 

Untuk mengetahui hasil analisis per item persepsi terhadap gambar yang 

paling efektif responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:   
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Tabel 5.15 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Mengenai Gambar Yang 

Paling Efektif Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019  

Keterangan :  

TE : Tidak Efektif  E   : Efektif 

CE : Cukup Efektif SE : Sangat Efektif  

 

No 

Pertanyaan 
Jawaban    

 

 

TE % CE % E % SE % Total 

 

% 

1. 
Kanker mulut 

10 26,3 7 18,4 11 28,9 10 26,3 38 

 

100 

2. Merokok 

membunuhmu 13 34,2 11 28,9 7 18,4 7 18,4 38 

 

100 

3. Kanker 

tenggorokan  10 26,3 7 18,4 13 34,2 8 21,1 38 

 

100 

4.  Merokok dekat 

anak 18 47,4 7 18,4 7 18,4 6 15,8 38 

 

100 

5.  
Kanker paru-paru 

dan bronkitis  
9 23,7 5 13,2 10 26,3 14 36,8 38 

 

 

100 

6.  
Merokok sebabkan 

kanker mulut  
10 26,3 9 23,7 12 31,6 7 18,4 38 

 

 

100 

7.  Kanker 

tenggorokan  9 23,7 5 13,2 16 42,1 8 21,1 38 

 

100 

8. 
Merokok sebabkan 

aborsi spontan  
12 31.6 11 28,9 8 21,1 7 18,4 38 

 

 

100 

9. 
Merokok dapat 

menyebabkan 

kanker paru-paru 

dan bronkitis kronis  
8 21,1 10 26,3 12 31,6 8 21,1 38 

 

 

 

 

100 

10.  Merokok 

menyebabkan 

borok/ngaren  9 23,7 10 26,3 10 26,3 9 23,7 38 

 

 

100 

11.  Merokok 

menyebabkan 

kanker dileher  8 21,1 4 10,5 15 39,5 11 28,9 38 

 

 

100 

12.  Tubuh seorang 

perokok  9 23,7 8 21,1 8 21,1 13 34,2 38 

 

100 
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               Berdasarkan tabel 5.15, menunjukkan bahwa 38 responden menyatakan 

bahwa gambar tidak efektif dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, gambar merokok dekat anak berbahaya bagi sebesar (47,4%). 

Sedangkan gambar cukup efektif dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, gambar  merokok membunuhmu dan merokok sebabkan 

aborsi spontan masing-masing sebesar  (28,9%).  

        Dari gambar efektif dalam menginformasikan bahaya kesehatan bagi 

remaja, gambar kanker tenggorokan sebesar (42,1%). Sedangkan pada 

gambar sangat efektif dalam menginformasikan bahaya kesehatan bagi 

remaja, gambar kanker paru-paru dan bronkitis kronis sebesar (36,8%).  

        Dari hasil uji normalitas terhadap data penelitian yang diperoleh skor 

variabel persepsi gambar efektif berdistribusi normal sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Persepsi gambar efektif 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak efektif dan efektif. Persepsi 

dinyatakan tidak efektif, jika skor <29,7 dan dinyatakan efektif,  jika skor 

≥29,7.   

6. Perilaku merokok atau Penggunaan Tembakau  

Untuk mengetahui hasil analisis per item perilaku merokok atau penggunaan 

tembakau respoden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5.16 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Merokok atau Penggunaan Tembakau 

Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Apakah anda merokok  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Masih merokok  15 39,5 

Sudah berhenti merokok  13 34,2 

Tidak pernah merokok 10 26,3 

Jumlah 38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.16 distribusi frekuensi dari 38 responden yang masih 

merokok 15 (39,5%), 13 (34,2%) sudah berhenti merokok, sisanya 10 (26,3%) 

responden menyatakan tidak pernah merokok.  

Tabel 5.17 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Rata-Rata Batang Rokok Yang di Hisap 

Perhari Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Jumlah Batang Rokok 

Yang Dihisap Perhari 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 batang perhari  7 18,4 

2 sampai 5 batang 

perhari  

7 18,4 

6 sampai 10 batang 

perhari  

1 2,6 

Tidak ada 23 60,5 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.17 distribusi frekuensi jumlah rata-rata batang rokok 

yang dihisap perhari menunjukkan bahwa dari 38 responden, yang masih merokok 

7 (18,4%) responden diantaranya menghisap rokok setiap harinya sebanyak 1 

batang perhari, 7 (18,4%) responden sebanyak 2 sampai 5 batang perhari, 1 

(2,6%) sebanyak 6 sampai 10 batang per hari dan 23 (60,5) tidak merokok.  
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Tabel 5.18 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Uang Yang Dihabiskan Untuk Membeli Rokok 

Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Uang Yang Dihabiskan 

Untuk Membeli Rokok  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Saya tidak membeli 

rokok  

2 5,3 

< Rp. 10.000 6 15,8 

Rp. 10.000 – Rp 20.000 6 15,8 

Rp. 30.000 – Rp. 40.000 1 2,6 

Tidak ada 23 60,5 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

       Berdasarkan tabel 5.18 distribusi frekuensi uang yang dihabiskan untuk 

membeli rokok menujukkan bahwa responden dengan rentang uang <Rp.10.000 

dan Rp.10.000 – Rp.20.000 lebih banyak daripada responden dengan rentang uang 

Rp. 30.000 – Rp. 40.000. Responden dengan <Rp.10.000 dan Rp.10.000 – 

Rp.20.000 berjumlah 6 (15,8%), responden dengan Rp. 30.000-Rp. 40.000 

berjumlah 1 (2,6%) sedangkan yang tidak membeli rokok berjumlah 2(5,3%).  

 Tabel 5.19  

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kapan Berhenti Merokok Pada Remaja Pria di 5 

SMP Wilayah Kota Pontianak  

Kapan Berhenti 

Merokok  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

6 bulan yang lalu 9 23,7 

Lebih dari 1 tahun yang 

lalu 

4 10,5 

Tidak ada 25 65,8 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.19 distribusi frekuensi kapan berhenti merokok 

menunjukkan bahwa proporsi responden 9 (23,7%) sejak 6 bulan yang lalu 
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berhenti merokok sedangkan 4 (10,5%) lebih dari 1 tahun yang lalu berhenti 

merokok. 

Tabel 5.20 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Pertama Kali Mulai Merokok Pada Remaja 

Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Usia Pertama Kali 

Mulai Merokok 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

7 tahun atau lebih muda  2 5,3 

8 atau 9 tahun  1 2,6 

10 atau 11 tahun  15 39,5 

12 atau 13 tahun  9 23,7 

14 atau 15 tahun  1 2,6 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.20 distribusi frekuensi usia pertama kali mulai merokok 

menunjukkan bahwa responden yang pernah merokok paling banyak dilakukan 

saat berusia 10 atau 11 tahun (39,5%), kemudian diikuti usia 12 atau 13 tahun 

((23,7%), 7 tahun atau lebih muda (5,3%), 8 atau 9 tahun (2,6%), dan 14 atau 15 

tahun (2,6%). 

Tabel 5.21 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Peringatan Kesehatan Bergambar Membuat 

Untuk Berhenti Merokok Pada Remaja Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Peringatan Membuat 

Untuk Berhenti 

Merokok 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Ya 26 68,4 

Tidak  2 5,3 

Tidak ada 10 26,3 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.21 distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

sebanyak 26 (68,4%) responden peringatan kesehatan bergambar membuat untuk 
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berhenti merokok sedangkan responden peringatan kesehatan bergambar yang 

tidak membuat untuk berhenti merokok 2 (5,3%) dan yang tidak merokok 10 

(26,3%).  

Tabel 5.22 

Distrusi Frekuensi Berdasarkan Peringatan Kesehatan Bergambar Pada Kemasan 

Rokok Membuat Mengurangi Jumlah Batang Rokok Yang Dihisap Perhari Pada 

Remaja Pria di 5 Wilayah Kota Pontianak  

Peringatan 

Mengurangi Batang 

Rokok Yang Dihisap 

Perhari 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Ya 26 68,4 

Tidak  2 5,3 

Tidak ada 10 26,3 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

         Berdasarkan tabel 5.22 distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

proporsi responden peringatan kesehatan bergambar rokok membuat mengurangi 

jumlah batang rokok yang dihisap perhari sebesar (68,4%). 

Tabel 5.23 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Rokok Yang Biasa Dihisap Pada Remaja 

Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Jenis Rokok Yang 

Biasa Dihisap  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Kretek  3 7,9 

Putih  25 65,8 

Tidak ada 10 26,3 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.23 distribusi frekuensi jenis rokok yang biasa dihisap 

remaja pria menujukkan bahwa sebagian kecil responden yang biasa menghisap 
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rokok kretek sebesar (7,9%) dan sebagian besar responden yang biasa menghisap 

jenis rokok putih sebesar (65,8%).   

Tabel 5.24 

Distribusi frekuensi Berdasarkan Penggunaan Tembakau Kunyah Pada Remaja 

Pria di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak  

Penggunaan 

Tembakau Kunyah 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak setiap hari 3 7,9 

Tidak sama sekali  35 92,1 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.24 distribusi frekuensi penggunaan tembakau kunyah 

pada remaja pria menunjukkan bahwa sebagian kecil responden tidak setiap hari 

menggunakan tembakau kunyah sebanyak 3 (7,9%) dan sebagian besar responden 

tidak sama sekali menggunakan tembakau kunyah sebanyak 35 (92,1%). 

Tabel 5.25 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penggunaan Rokok Eletronik Pada Remaja Pria 

di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak  

 

Penggunaan Rokok 

Eletronik  

Frekuensi (f)  Persentase (%) 

Setiap hari 2 5,3 

Tidak setiap hari  5 13,2 

Tidak sama sekali  31 81,6 

Jumlah 38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

         Berdasarkan tabel 5.25 distribusi frekuensi penggunaan rokok elektronik 

pada remaja pria menunjukkan bahwa tidak sama sekali menggunakan rokok 

eletronik  sebanyak 31 (81,6%). 
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Tabel 5.26 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Mendukung Pemerintah Republik Indonesia 

Untuk Meningkatkan Ukuran Peringatan Kesehatan Bergambar Pada Remaja Pria 

di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak  

Mendukung Peringatan 

Kesehatan Bergambar  

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Ukuran peringatan 

kesehatan bergambar 75% 

34 89,5 

Ukuran peringatan 

kesehatan bergambar 40% 

4 10,5 

Jumlah  38 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

        Berdasarkan tabel 5.26 distribusi frekuensi menunjukkan bahwa proporsi 

responden mendukung pemerintah RI meningkatkan ukuran peringatan kesehatan 

bergambar sebesar (89,5%). 

5.2.2 Hasil Uji Normalitas Data  

        Uji normalitas data sampel dilakukan dengan Uji alternatif Skewnes / 

Kurtosis. Kriteria data sampel terdistribusi secara normal apabila berada 

pada rentang -2 sampai dengan 2. Hasil uji terhadap sampel sebagaimana 

yang terlihat pada Tabel.  

Tabel 5.27 

Hasil uji normalitas data persepsi terhadap gambar dan perilaku merokok 

responden 

No Variabel  Statistic Std.Error Statistic 

Std. Error 

1. Persepsi gambar 

menarik 

0,143 0,383 0,373 

2. Persepsi gambar 

informatif 

-0,613 0,383 1,600 

3. Persepsi gambar 

memotivasi 

0,103 0,383 0,268 

4. Persepsi gambar 

menyeramkan 

0,817 0,383 2,133 

5. Persepsi gambar  

Efektif 

-0,433 0,383 0,373 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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        Tabel 5.27 menunjukkan normalitas persepsi gambar menarik responden 

didapatkan nilai Rasio statistik skewness : Standar Error Skewness (0,143 : 0,383) 

adalah 0,373 yang berada direntang -2 sampai dengan 2 menunjukkan bahwa 

persepsi gambar menarik responden berdistribusi normal. Sedangkan persepsi 

gambar informatif responden didapatkan nilai Rasio statistik skewness : Standar 

Error Skewness (-0,613 : 0,383) adalah 1,600 yang berada di rentang -2 sampai 

dengan 2 menunjukkan bahwa persepsi gambar informatif responden berdistribusi 

normal. 

Hasil uji normalitas persepsi gambar memotivasi responden didapatkan nilai 

Rasio statistik skewness : Standar Error Skewness (0,103 : 0,383) adalah 0,268 

yang berada di rentang -2 sampai dengan 2 menunjukkan persepsi gambar 

memotivasi berdistribusi normal. Sedangkan persepsi gambar menyeramkan 

responden didapatkan nilai Rasio statistik skewness : Standar Erorr Skewness 

(0,817 : 0,383) adalah 2,133 yang berada direntang -2 sampai dengan 2 

menunjukkan bahwa persepsi gambar menyeramkan berdistribusi normal. 

Hasil uji normalias persepsi gambar efektif didapatkan nilai Rasio statistik 

skewness : Standar Error Skewness (0,433 : 0,383) adalah 0,373 yang berada di 

rentang -2 sampai dengan 2 menunjukkan persepsi gambar memotivasi 

berdistribusi normal.  
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5.2.3 Analisis Univariat  

Analisis univariat  adalah analisis yang dilakukan pada masing-masing 

variabel. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan setiap variabel 

yang diamati dalam proses penelitian meliputi persepsi terhadap gambar 

yang paling menarik, persepsi terhadap gambar yang paling informatif, 

persepsi terhadap gambar yang paling memotivasi, persepsi terhadap 

gambar yang menyeramkan dan persepsi terhadap gambar yang paling 

efektif.  

1. Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Menarik  

Tabel 5.28 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Mengenai 

Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Menarik 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Total 

Menarik 20 52,6 52,6 

Tidak menarik 18 47,4 47,4 

Total 38 100 100 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.28 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kategori mengenai persepsi terhadap gambar yang paling menarik berjumlah 

20 orang (52,6%) sedangkan yang tidak menarik berjumlah 18 orang 

(47,4%).  

2. Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Informatif 

Tabel 5.28 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Mengenai 

Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Informatif 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Total 

Informatif 22 57,9 57,9 

Tidak informatif 16 42,1 42,1 
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Total 38 100 100 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.28 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kategori mengenai persepsi terhadap gambar yang paling informatif 

berjumlah 22 orang (57,9%) sedangkan yang tidak informatif berjumlah 16 

orang (42,1%).  

3. Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Memotivasi 

Tabel 5.29 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Mengenai 

Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Memotivasi 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Total 

Memotivasi 19 50,0 50,0 

Tidak memotivasi 19 50,0 50,0 

Total 38 100 100 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.29 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kategori mengenai persepsi terhadap gambar yang paling memotivasi 

berjumlah 19 orang (50,0%) sedangkan yang tidak memotivasi berjumlah 

19 orang (50,0%).  

4. Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Menyeramkan 

Tabel 5.30 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Mengenai 

Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Menyeramkan 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Total 

Menyeramkan 22 57,9 57,9 

Tidak menyeramkan 16 42,1 42,1 

Total 38 100 100 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 5.30 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kategori mengenai persepsi terhadap gambar yang paling menyeramkan 

berjumlah 22 orang (57,9%) sedangkan yang tidak menyeramkan berjumlah 

16 orang (42,1%).  

5. Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Efektif 

Tabel 5.31 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Mengenai 

Persepsi Terhadap Gambar Yang Paling Efektif 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Total 

Efektif 23 60,5 60,5 

Tidak efektif 15 39,5 39,5 

Total 38 100 100 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.31 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

kategori mengenai persepsi terhadap gambar yang paling efektif berjumlah 

23 orang (60,5%) sedangkan yang tidak efektif berjumlah 15 orang (39,5%). 
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5.2.4 Analisis Bivariat  

1. Hubungan Antara Persepsi Gambar Menarik dengan Perilaku Merokok  

Tabel 5.32 

Hubungan Antara Persepsi Gambar Menarik Dengan Perilaku Merokok Pada 

Remaja di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

        Berdasarkan tabel 5.32 tidak terdapat hubungan antara persepsi gambar 

menarik dengan perilaku merokok responden. Responden yang menyatakan 

bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut menarik cenderung 

memiliki perilaku merokok yaitu sebesar 45,0% dibandingkan dengan yang 

mengatakan gambar tidak menarik yaitu sebesar 33,3%. 

         Berdasarkan hasil uji statistik kecenderungan tersebut tidak signifikan 

berhubungan karena berdasarkan uji Chi-square di peroleh nilai p value = 

0,751 lebih besar dari ɑ = 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima (Ha ditolak) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara 

persepsi gambar yang paling menarik terhadap perilaku merokok remaja.  

 

Persepsi 

gambar 

menarik 

Perilaku Merokok 

 

Total 

 

 

 

Masih 

merokok % 

Sudah 

berhenti % 

Tidak 

pernah % 

N 

 

% 

P 

Value 

% 

Menarik 9 45,0 6 30,0 5 25,0 20 

 

100 

 

Tidak menarik 6 33,3 7 38,9 5 27,8 18 

 

100 
0,751 

Total  15 39,5 13 34,2 10 26,4 38 

 

100 
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2. Hubungan Antara Persepsi Gambar Informatif dengan Perilaku Merokok  

Tabel 5.33 

Hubungan Antara Persepsi Gambar Informatif  Dengan Perilaku Merokok 

Remaja di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

                Berdasarkan tabel 5.33 terdapat hubungan antara persepsi gambar 

informatif dengan perilaku merokok responden. Responden yang menyatakan 

bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut informatif cenderung 

memiliki perilaku merokok yaitu sebesar 54,5% dibandingkan dengan yang 

menyatakan gambar tersebut tidak informatif yaitu sebesar 18,8%.  

        Berdasarkan hasil uji statistik kecenderungan tersebut signifikan 

berhubungan karena berdasarkan uji Chi-square di peroleh nilai p value = 

0,043 lebih kecil dari ɑ = 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima (Ho ditolak) artinya ada hubungan yang signifikan antara persepsi 

gambar yang paling informatif terhadap perilaku merokok remaja. 

 

 

Persepsi 

gambar 

informatif 

Perilaku Merokok 

 

Total 

 

 

 

Masih 

merokok % 

Sudah 

berhenti % 

Tidak 

pernah % 

N 

 

% 

P 

Value 

% 

Informatif 12 54,5 7 31,8 3 13,6 18 

 

100 

 

Tidak 

informatif 3 18,8 6 37,5 7 43,8 20 

 

100 
0,043 

Total  15 39,5 13 34,2 10 26,3 38 

 

100 
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3. Hubungan Antara Persepsi Gambar Memotivasi dengan Perilaku Merokok  

Tabel 5.33 

Hubungan Antara Persepsi Gambar Memotivasi Dengan Perilaku Merokok 

Remaja di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

                Berdasarkan tabel 5.33 tidak terdapat hubungan antara persepsi gambar 

memotivasi dengan perilaku merokok responden. Responden yang 

menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut 

memotivasi, cenderung memiliki perilaku merokok yaitu sebesar 42,1% 

dibandingkan dengan yang menyatakan gambar tersebut tidak memotivasi 

yaitu sebesar 36,8%.  

        Berdasarkan hasil uji statistik kecenderungan tersebut tidak signifikan 

berhubungan karena berdasarkan uji Chi-square di peroleh nilai p value = 

0,560 lebih besar dari ɑ = 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima (Ha ditolak) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara 

persepsi gambar yang paling memotivasi terhadap perilaku merokok remaja. 

4. Hubungan Antara Persepsi Gambar Menyeramkan dengan Perilaku Merokok  

Persepsi 

gambar 

memotivasi 

Perilaku Merokok 

 

Total 

 

 

 

Masih 

merokok % 

Sudah 

berhenti % 

Tidak 

pernah % 

N 

 

% 

P 

Value 

% 

Memotivasi 8 42,1 5 26,3 6 31,6 19 

 

100 

 

Tidak 

memotivasi 7 36,8 8 42,1 4 21,1 19 

 

100 
0,560 

Total 15 39,5 13 34,2 10 26,4 100 

 

100 
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Tabel 5.34 

Hubungan Antara Persepsi Gambar Menyeramkan Dengan Perilaku Merokok 

Remaja di 5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

                Berdasarkan tabel 5.34 terdapat hubungan antara persepsi gambar 

menyeramkan dengan perilaku merokok responden. Responden yang 

menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tesebut 

menyeramkan cenderung memiliki perilaku merokok yaitu sebesar 54,5% 

dibandingkan dengan yang menyatakan gambar tidak menyeramkan yaitu 

sebesar 18,8%.  

        Berdasarkan hasil uji statistik kecenderungan tersebut signifikan 

berhubungan karena berdasarkan uji Chi-square di peroleh nilai p value = 

0,043 lebih kecil dari ɑ = 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima (Ho ditolak) artinya ada hubungan yang signifikan antara persepsi 

gambar yang paling menyeramkan terhadap perilaku merokok remaja. 

 

 

Persepsi 

gambar 

menyeramkan 

Perilaku Merokok 

 

Total 

 

 

 

Masih 

merokok % 

Sudah 

berhenti % 

Tidak 

pernah % 

N 

 

% 

P 

Value 

% 

Menyeramkan 12 54,5 7 31,8 3 13,6 22 

 

100 

 

Tidak 

menyeramkan 3 18,8 6 37,5 7 43,8 16 

 

100 
0,043 

Total 15 39,5 13 34,2 10 26,3 38 

 

100 
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5. Hubungan Antara Persepsi Gambar Efektif dengan Perilaku Merokok  

Tabel 5.35 

Hubungan Antara Persepsi Gambar Efektif Dengan Perilaku Merokok Remaja di 

5 SMP Wilayah Kota Pontianak 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

                Berdasarkan tabel 5.35 tidak terdapat hubungan antara persepsi gambar 

efektif dengan perilaku merokok responden. Responden yang menyatakan 

bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut efektif cenderung 

memiliki perilaku merokok yaitu sebesar 47,8% dibandingkan dengan yang 

menyatakan gambar tidak efektif yaitu sebesar 26,7%.  

         Berdasarkan hasil uji statistik kecenderungan tersebut tidak signifikan 

berhubungan karena berdasarkan uji Chi-square di peroleh nilai p value = 

0,420 lebih besar dari ɑ = 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima (Ha ditolak) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara 

persepsi gambar yang paling efektif terhadap perilaku merokok remaja. 

 

 

Persepsi 

gambar efektif 

Perilaku Merokok 

 

Total 

 

 

 

Masih 

merokok % 

Sudah 

berhenti % 

Tidak 

pernah % 

N 

 

% 

P 

Value 

% 

Efektif 11 47,8 7 30,4 5 21,7 23 

 

100 

 

Tidak efektif 4 26,7 6 40,0 5 33,3 15 

 

100 
0,420 

Total 15 39,5 13 34,2 10 26,4 100 

 

100 
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5.3 Pembahasan 

 1. Karakteristik Responden  

        Pada penelitian ini jumlah responden 38 orang yang terdiri dari siswa 

kelas 8 dari 5 sekolah SMP di wilayah Kota Pontianak yaitu SMP Negeri 08 

Pontianak, SMP Koperasi Pontianak Barat, SMP Mandiri Pontianak Timur, 

SMP Islamiyah Pontianak Tenggara dan SMP Negeri 18 Pontianak Utara. 

Penelitian ini dilakukan pada remaja pria sesuai dengan kriteria inklusi. 

Apabila ditinjau dari segi umur, maka penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 14 tahun (44,7%), 

kemudian diikuti umur 15 tahun (34,2%), umur 13 tahun (15,8%) dan umur 16 

tahun (5,3%).   

        Ditinjau dari jenis kelamin seluruh responden laki-laki dengan jumlah 38 

orang (100%). Apabila ditinjau dari segi status perokok, maka penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang (39,5%) sedangkan responden yang 

menyatakan bukan perokok sebanyak 23 orang (60,5%).  

2. Hubungan Antara Persepsi Gambar Menarik Dengan Perilaku Merokok Pada    

     Remaja 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

gambar peringatan kesehatan yang paling menarik dalam menginformasikan 

bahaya kesehatan kepada remaja sebanyak 20 responden (52,6%) persepsi 

gambar menarik terhadap perilaku merokok remaja dan sebanyak 18 

responden (47,4%) dikategorikan persepsi gambar tidak menarik terhadap 

perilaku merokok remaja. 
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        Dilihat dari hubungan antara persepsi gambar yang paling menarik 

menginformasikan bahaya kesehatan dengan perilaku merokok remaja 

diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan 

kesehatan bergambar tersebut menarik cenderung memiliki perilaku merokok 

yaitu sebesar 45,0% dibandingkan dengan yang mengatakan gambar tidak 

menarik yaitu sebesar 33,3%. Begitu juga sebaliknya responden yang 

menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut menarik 

sebesar 30,0% cenderung sudah berhenti merokok dibandingkan yang 

menyatakan gambar tersebut tidak menarik sebesar 38,9%.  

        Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh     

p value = 0,751 lebih besar dari ɑ = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi gambar yang 

paling menarik terhadap perilaku merokok remaja.  

         Penelitian ini tidak sama hal nya dengan penelitan yang dilakukan oleh 

Rita Damayanti (2008) yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna persepsi gambar peringatan bahaya merokok yang paling menarik 

antara masyarakat Jakarta dan Cirebon dengan p value atau signifikan 0,000 

(p value < 0.05).  

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar tidak menarik pada 

gambar kemasan rokok yang lama gambar “Merokok Membunuhmu” dan 

gambar “Kanker Paru-Paru dan Bronkitis”. Sedangkan gambar tidak menarik 
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pada kemasan rokok yang terbaru gambar “Merokok Sebabkan Aborsi 

Spontan”.  

         Gambar menarik pada pada gambar kemasan rokok yang lama gambar “ 

Kanker Tenggorokan” sedangkan gambar menarik pada kemasan rokok yang 

terbaru gambar “Kanker Tenggorokan” dan “Merokok menyebabkan Kanker 

Dileher”. 

        Menurut seorang perokok merupakan gambar yang menarik perhatian, 

tampak menonjol dan sederhana serta menimbulkan perasaan positif pada 

pemerhatinya. Apabila diperhatikan lebih jauh, gambar kanker tenggorokan 

tersebut kemungkinan memberikan perasaan positif pada responden. Gambar 

kanker tenggorokan tersebut dianggap menarik karena mudah diingat dan 

langsung  dirasakan manfaatnya sebagai pesan peringatan bahaya merokok 

(Heni Trisnowati, 2018).  

3. Hubungan Antara Persepsi Gambar Informatif Dengan Perilaku Merokok    

Pada Remaja  

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

gambar peringatan kesehatan yang paling infomatif dalam menginformasikan 

bahaya kesehatan kepada remaja 22 orang (57,9%) dikategorikan persepsi 

gambar infomatif terhadap perilaku merokok remaja dan 16 responden 

(42,1%) persepsi gambar tidak informatif terhadap perilaku merokok remaja. 

        Dilihat dari hubungan antara persepsi gambar yang paling informatif 

menginformasikan bahaya kesehatan dengan perilaku merokok remaja 
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diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan 

kesehatan bergambar tersebut informatif cenderung memiliki perilaku 

merokok yaitu sebesar 54,5% dibandingkan dengan yang menyatakan gambar 

tersebut tidak informatif yaitu sebesar 18,8%. Begitu juga sebaliknya 

responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar 

tersebut informatif cenderung sudah berhenti merokok sebesar 31,8% 

dibandingkan yang menyatakan gambar tersebut tidak informatif sebesar 

37,5%.  

        Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh     

p value = 0,043 lebih kecil dari ɑ = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi gambar yang paling 

informatif terhadap perilaku merokok remaja.  

             Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan 

Damayanti (2008) yang menyebutkan bahwa adanya perbedaan persepsi 

tentang gambar peringatan bahaya rokok antara masyarakat jakarta dengan 

masyarakat Cirebon. Penelitian ini pun memperlihatkan kalau persepsi setiap 

responden tentang peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok bisa 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk gambar tidak 

informatif pada gambar kemasan rokok yang lama gambar “Merokok Dekat 

Anak Berbahaya Bagi Mereka” sedangkan gambar tidak informatif pada 

kemasan rokok yang baru  gambar “Tubuh Seorang Perokok”. 
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        Gambar informatif pada kemasan rokok yang lama gambar “Kanker 

Tenggorokan” sedangkan gambar informatif pada kemasan rokok yang baru 

gambar “”Merokok Menyebabkan Borok atau Ngangren”. Remaja pria 

cenderung memilih gambar yang informatif ini memberikan informasi 

tentang penyakit akibat merokok dan ancaman risiko sakit yang akan datang 

yang dirasakan.   

4. Hubungan Antara Persepsi gambar Memotivasi Dengan Perilaku Merokok 

Pada Remaja  

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

gambar peringatan kesehatan yang paling memotivasi dalam 

menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja sebanyak 19 responden 

(50,0%) dikategorikan persepsi gambar memotivasi terhadap perilaku 

merokok remaja dan 19 responden (50,0%) persepsi gambar tidak memotivasi 

terhadap perilaku merokok remaja. 

        Dilihat dari hubungan antara persepsi gambar yang paling memotivasi 

menginformasikan bahaya kesehatan dengan perilaku merokok remaja 

diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan 

kesehatan bergambar tersebut memotivasi, cenderung memiliki perilaku 

merokok yaitu sebesar 42,1% dibandingkan dengan yang menyatakan gambar 

tersebut tidak memotivasi yaitu sebesar 36,8%. Begitu juga sebaliknya 

responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar 

tersebut memotivasi cenderung sudah berhenti merokok sebesar 26,3% 
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dibandingkan yang menyatakan gambar tersebut tidak memotivasi sebesar 

42,1%.  

        Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh     

p value = 0,560 lebih besar dari ɑ = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi gambar yang 

paling memotivasi terhadap perilaku merokok remaja.  

         Penelitian ini tidak sama hal nya dengan penelitan yang dilakukan oleh 

Rita Damayanti (2008) yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna persepsi gambar peringatan bahaya merokok yang paling 

memotivasi atau mendorong antara masyarakat Jakarta dan Cirebon dengan p 

value atau signifikan 0,000 (p value < 0.05). 

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk gambar yang tidak 

memotivasi pada kemasan rokok yang lama gambar “Kanker Mulut” 

sedangkan gambar tidak memotivasi pada kemasan rokok yang baru gambar 

“Kanker Tenggorokan”. 

        Gambar memotivasi pada kemasan rokok yang lama gambar “Kanker 

Tenggorokan” sedangkan gambar memotivasi pada kemasan rokok yang baru 

gambar “Merokok Menyebabkan Nggaren”. Remaja pria cenderung memilih 

gambar memotivasi ini memberikan informasi tentang penyakit akibat 

merokok sehingga termotivasi memilih gambar yang memberikan informasi 

tentang kesehatan agar terlindungi dari penyakit yang mengancam kesehatan 

atau keselamatan (Dewi & Damayanti, 2008). 
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5. Hubungan Antara Persepsi Gambar Menyeramkan Dengan perilaku Merokok 

Pada Remaja 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

gambar peringatan kesehatan yang paling menyeramkan dalam 

menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja sebanyak 16 responden 

(42,1%) dikategorikan persepsi gambar tidak menyeramkan terhadap perilaku 

merokok remaja dan 22 responden (57,9%) persepsi gambar menyeramkan 

terhadap perilaku merokok remaja. 

        Dilihat dari hubungan antara persepsi gambar yang paling menyeramkan 

menginformasikan bahaya kesehatan dengan perilaku merokok remaja 

diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan 

kesehatan bergambar tesebut menyeramkan cenderung memiliki perilaku 

merokok yaitu sebesar 54,5% dibandingkan dengan yang menyatakan gambar 

tidak menyeramkan yaitu sebesar 18,8%. Begitu juga sebaliknya responden 

yang menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut 

menyeramkan cenderung sudah berhenti merokok sebesar 31,8% 

dibandingkan yang menyatakan gambar tersebut tidak menyeramkan sebesar 

37,5%.  

        Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh     

p value = 0,043 lebih kecil dari ɑ = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi gambar yang paling 

menyeramkan terhadap perilaku merokok remaja.  



90 

 

 
 

        Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Rifa Latifah (2012) 

bahwa peringatan kesehatan bergambar yang menampilkan gambar seram 

berhasil memprovokasi masyarakat bahwa betapa berbahayanya rokok bagi 

kesehatan, rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit dan dapat 

mematikan.  

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar tidak menyeramkan 

pada gambar kemasan rokok yang lama gambar “Merokok Dekat Anak 

Berbahaya Bagi Mereka” sedangkan gambar tidak menyeramkan pada 

bungkus rokok yang baru gambar “Merokok Sebabkan Aborsi Spontan” 

        Gambar menyeramkan pada kemasan rokok yang lama gambar “Kanker 

Tenggorokan” sedangkan gambar menyeramkan pada bungkus rokok yang 

baru gambar “Merokok Menyebabkan Kanker Dileher”.  remaja cenderung 

memilih gambar menyeramkan ini berdasarkan hasil penelitian rata-rata 

perokok sering mengalami penyakit kanker tenggorokan dan penyakit yang 

berhubungan dengan pernafasan (Dewi & Damayanti, 2008). 

6. Hubungan Antara Persepsi Gambar Efektif dengan Perilaku Merokok Pada 

Remaja  

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

gambar peringatan kesehatan yang paling efektif dalam menginformasikan 

bahaya kesehatan kepada remaja sebanyak 23 responden (60,5%) 

dikategorikan persepsi gambar efektif terhadap perilaku merokok remaja dan 

15 responden (39,5%) persepsi gambar tidak efektif terhadap perilaku 

merokok remaja. 
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        Dilihat dari hubungan antara persepsi gambar yang paling efektif 

menginformasikan bahaya kesehatan dengan perilaku merokok remaja 

diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa gambar peringatan 

kesehatan bergambar tersebut efektif cenderung memiliki perilaku merokok 

yaitu sebesar 47,8% dibandingkan dengan yang menyatakan gambar tidak 

efektif yaitu sebesar 26,7%. Begitu juga sebaliknya responden yang 

menyatakan bahwa gambar peringatan kesehatan bergambar tersebut efektif 

cenderung sudah berhenti merokok sebesar 30,4% dibandingkan yang 

menyatakan gambar tersebut tidak efektif sebesar 40,0%.  

       Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh     

p value = 0,420 lebih besar dari ɑ = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi gambar yang 

paling efektif terhadap perilaku merokok remaja.  

        Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita 

Damayanti (2008) yang menyatakan bahwa ada tidak ada hubungan yang 

bermakna persepsi gambar peringatan bahaya merokok yang efektif antara 

masyarakat Jakarta dan Cirebon dengan p value atau signifikan 0,008 (p value 

< 0.05).  

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar tidak efektif pada 

kemasan rokok yang lama gambar “Merokok Dekat Anak Berbahaya Bagi 

Mereka” sedangkan gambar tidak efektif pada kemasan rokok yang baru 

gambar “Merokok Sebabkan Aborsi Spontan”. 
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        Gambar efektif pada gambar kemasan rokok yang lama gambar “Kanker 

Tenggorokan” sedangkan gambar efektif pada kemasan rokok yang baru 

gambar “Merokok Menyebabkan Kanker Dileher”.  

        Persepsi adalah suatu proses pemikiran tentang apa yang dilihat, 

didengar, alami atau dibaca, secara otomatis yang terjadi sangat cepat dan 

kadang tidak kita sadari, sehingga persepsi sering memengaruhi tingkah laku, 

percakapan serta perasaan seseorang (Febriani, 2014).  

        Berdasarkan TCSC Indonesia studi 4 negara mengindikasikan bahwa 

gambar peringatan kesehatan lebih efektif daripada teks dalam mengarahkan 

orang untuk berhenti dan mencegah mereka untuk merokok. Menurut WHO 

(2009) peringatan kesehatan berbentuk gambar memiliki efek luas dibanding 

teks dalam segmen populasi buta huruf. Selain itu gambar lebih efektif 

menyampaikan pesan bagi anak yang mulai merokok.  

         Menurut penelitian dari Widiati (2013) menyatakan bahwa informan 

merasa pesan kesehatan sudah cukup dan perlu diganti 65% dan sebagian 

responden menyatakan setuju penambahan gambar isi pesan kesehatan pada 

bungkus rokok dan menganggap hal tersebut baik karena akan mempengaruhi 

persepsi terhadap bahaya rokok 47,5%. 

        Interprestasi dari perhitungan setiap item pertanyaan persepsi 

menunjukkan bahwa dari 38 responden menyatakan bahwa gambar tidak 

menarik dalam menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja, pada 

gambar merokok membunuhmu dan kanker paru-paru dan bronkitis sebesar 
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(44,7%). Gambar tidak infomatif dalam menginformasikan bahaya kesehatan 

kepada remaja, pada gambar merokok membunuhmu dan merokok dekat 

anak berbahaya bagi mereka sebesar (39,5%). Gambar tidak memotivasi 

dalam menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja, pada gambar 

kanker mulut sebesar (42,1%). Gambar tidak menyeramkan dalam 

menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja, pada gambar merokok 

dekat anak berbahaya bagi mereka sebesar (39,5%) Sedangkan gambar tidak 

efektif dalam menginformasikan bahaya kesehatan kepada remaja, pada 

gambar merokok dekat anak berbahaya bagi mereka sebesar (47,4%).  

        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada gambar dua (G2) 

dengan isi pesan “merokok membunuhmu”, dan gambar empat (G4) dengan 

isi pesan “merokok dekat anak berbahaya bagi mereka” menurut seorang 

perokok merupakan gambar yang ada pada bungkus rokok tidak terlalu 

menarik, efektif, memotivasi, menyeramkan dan efektif ntuk menyadarkan 

perokok akan bahaya merokok.  

        Sama halnya dengan penelitian oleh Lakhmudies (2015) menunjukkan 

bahwa dari 5 gambar pada bungkus rokok menurut responden di nilai baik 

adalah gambar kanker tenggorokan (61,6%), sedangkan gambar rokok 

membunuhmu di nilai buruk oleh responden (37,3%). Dari kelima gambar 

hanya 3 gambar yang mendorong persepsi kerentanan responden yaitu kanker 

paru-paru dan bronkitis kronis (55,6%), kanker tenggorokan (52,6%), dan 

kanker mulut (53,6%).  
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        Rekomendasi yang diharapkan dalam penetapan Pencantuman 

Peringatan Kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan 

PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan mengandung zak 

adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dimana pengamanan yang 

dimaksud adalah kewajiban industri rokok untuk mencantumkan peringatan 

kesehatan dalam bentuk gambar.  

        Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 

2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan 

pada kemasan rokok tembakau. Pada bungkus rokok sebaiknya hanya 

berwarna putih polos dan hanya boleh mencantumkan merek rokok sebaiknya 

sekitar 20%  

         Dalam pencantuman gambar di haruskan mencetak peringatan 

kesehatan bergambar seluas 70% dari luas permukaan bagian depan dan 

belakang dan kemasan rokok. Pencantuman tulisan harus lebih tekstual, 

sesuai dengan gambar-gambar penyakit nyata, jika perlu mencantumkan 

cerita dari penderita akibat merokok seperti dilakukan di Negara Australia 

terkait peringatan kesehatan bergambar yang bersifat menakutkan dengan 

warna yang mencolok dan tidak tertutup bungkus label apapun sehingga 

mudah dilihat dan mampu dalam menyadarkan masyarakat  terhadap resiko 

merokok. Sebagaimana pada berbagai negara yang mencantumkan peringatan 

peringatan kesehatan bergambar.  
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                      Thailand          Australia 

      

                 Amerika                                                 Brazil 

                                     

Gambar 5.2 

Salah Satu Gambar Peringatan Kesehatan Bergambar Di Berbagai Negara 

            Sumber : http://chirpstory.com 
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5.4 Keterbatasan Penelitian   

        Meskipun peneitian ini dilakukan secara optimal, namin peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas adanya kekurangan-

kekurangan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dan hambatan 

dalam penelitian, beberapa keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian ini juga dapat terjadi Recall Bias yang berhubungan 

dengan kemampuan mengingat kembali peristiwa masa lampau, misalnya 

mengingat usia pertama kali merokok.  

2. Waktu pelaksanaan penelitian yang menyesuaikan dengan waktu yang 

diminta dari pihak sekolah tersebut, mengingat sekolah sedang diadakan 

Ujian Akhir Semester sehingga di khawatirkan terpotong waktu liburan 

akhir semester. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab 5 maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada kecenderungan hubungan yang signifikan antara persepsi 

gambar menarik terhadap perilaku merokok remaja ( p value = 0,751) 

2. Ada kecenderungan hubungan yang signifikan antara persepsi gambar 

informatif terhadap perilaku merokok remaja (( p value = 0,043) 

3. Tidak ada kecenderungan hubungan yang signifikan antara persepsi 

gambar memotivasi terhadap perilaku merokok remaja ( p value = 0,560) 

4. Ada kecenderungan hubungan yang signifikan antara persepsi gambar 

menyeramkan terhadap perilaku merokok remaja ( p value = 0,043)  

5. Tidak ada kecenderungan hubungan yang signifikan antara persepsi 

gambar efektif terhadap perilaku merokok remaja ( p value = 0,420) 

6.2 Saran  

6.2.1 Bagi Instansi Terkait  

1. Bagi pemerintah peraturan mengenai pencantuman peringatan 

kesehatan bergambar pada kemasan rokok yang telah dibuat, jika perlu 

di gambar di rotasi lagi dengan gambar rokok yang terbaru dan  
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mencantumkan penyakit secara nyata akibar merokok, dari gambar 

yang telah dibuat saat ini. Agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud 

dari pencantuman peringatan kesehatan bergambar yang sudah 

memenuhi indikator dalam pencantuman peringatan kesehatan. 

2. Bagi Dinas Kesehatan mengawasi Dinas Perdagangan dan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan semua produk 

tembakau atau rokok yang beredar harus mencantumkan peringatan 

bergambar pada kemasannya. 

6.2.2 Bagi Remaja  

Remaja diharapkan menambah wawasan mengenai bahaya dari 

merokok dengan cara mengikuti penyuluhan baik penyuluhan secara 

individu maupun kelompok dengan menggunakan media penyebaran 

leaflet, banner, serta pemutaran film di sekolah yang berkaitan dengan 

perilaku merokok.  

       6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti lain yang dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam 

tentang pengaruh peringatan kesehatan bergambar terhadap perilaku 

merokok pada remaja di Kota Pontianak dengan variabel yang diteliti 

yaitu persepsi gambar peringatan kesehatan pada luas bagian depan dan 

belakang kemasan rokok dengan perilaku merokok remaja. 
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