
1 
 

PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA MEROKOK 

DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA  
  

Level Of Knowledge About The Dangers Of Smoking 

 With Behaviorsmoking In Teens 
 

Ni Putu Eni Setiawati1, Ns Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep2, 

 Ns.Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep3 
1,2,3STIKes Wira Medika Bali 

Email Penulis : putu.eni98@gmail.com  

  

ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Penyebab tingginya perilaku  merokok di kalangan remaja 

karena mereka belum memahami bahaya merokok bagi kesehatan yang dapat 

menyebabkan kanker paru-paru. Prevalensi kanker paru di Bali tahun 2018 mencapai 

22 %. Data Global Youth Survey di Indonesia tahun 2018 melaporkan sekitar 

37,3% remaja biasa merokok. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui hasil penelitian 

terkait yang berfokus pada  tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok dengan perilaku 

merokok pada remaja. Metode: menggunakan strategi secara komprehensif dengan 

melakukan pencarian artikel dari media elektronik google schoolar dan Scopus yang di 

publikasi tahun 2015-2020 dengan kata kunci pengetahuan, bahaya merokok, perilaku 

merokok, remaja, knowledge, the dangers of smoking and adolescent behavior. Jumlah 

literature yang ditemukan sebanyak 15 buah kemudian dianalisis sebanyak 7 jurnal yang 

memenuhi memenuhi kriteria yaitu diterbitkan dari tahun 2015 sampai 2020, termasuk 

kelompok ilmu keperawatan dan diakses secara utuh. Hasil:  ditemukan bahwa 

pengetahuan tentang rokok merupakan salah satu aspek yang berperan pada pembentukan 

perilaku merokok. Remaja yang berpengetahuan tinggi cenderung tidak melakukan 

perilaku merokok sedangkan remaja yang memiliki pengetahuan kurang cenderung 

melakukan perilaku merokok. Kesimpulan: pengetahuan tentang bahaya rokok 

membantu remaja dalam mengambil keputusan dan memiliki kepercayaan diri untuk 

tidak merokok karena sudah mengetahui tentang dampak dari merokok itu sendiri 

terhadap kesehatannya. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, Perilaku Merokok, Remaja 

 

ABSTRACT 

Background: The cause of high smoking behavior among adolescents is because 

they do not yet understand the health hazards of smoking that can cause lung cancer. The 

prevalence of lung cancer in Bali in 2018 reaches 22%. Global Youth Survey data in 

Indonesia in 2018 reported that 37.3% of teenagers used to smoke. Research Objectives: 

To find out the results of related research that focuses on the level of knowledge about the 

dangers of smoking with smoking behavior in adolescents. Method: use a comprehensive 

strategy by searching articles from electronic media Google Schoolar and Scopus 

published in 2015-2020 with the keywords knowledge, the dangers of smoking, smoking 

behavior, adolescents, knowledge, the dangers of smoking and adolescent behavior. The 
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amount of literature found as many as 15 pieces then analyzed as many as 7 journals that 

meet the criteria that are published from 2015 to 2020, including the nursing science 

group and accessed as a whole. Results: It was found that knowledge about smoking is 

one aspect that plays a role in the formation of smoking behavior. Adolescents who are 

highly knowledgeable tend not to engage in smoking behavior while adolescents who 

have less knowledge tend to engage in smoking behavior. Conclusion: knowledge about 

the dangers of smoking helps teens make decisions and have confidence not to smoke 

because they already know about the effects of smoking itself on their health 

 

Keywords: Knowledge, Smoking Behavior, Teenagers 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Remaja merupakan masa yang paling rawan akan pengaruh dari 

lingkungan. Lingkungan sosial budaya yang negatif merupakan faktor bagi remaja 

untuk terjebak dalam perilaku yang tidak sehat, misalnya merokok. Hal ini 

dipengaruhi karena belum matangnya pola fikir remaja, kurangnya keterampilan 

dalam mengambil keputusan, keinginan untuk meniru perilaku orang dewasa, dan 

adanya pengaruh dari kelompok sebaya (Tarwoto, 2016). Pengaruh teman dan 

kelompok sangat kuat bagi seorang remaja memutuskan merokok atau tidak. 

Remaja akan berusaha mengikuti kebiasaan dari kelompok atau teman agar 

diterima di kelompok tersebut. Hal ini juga dapat disebabkan rasa percaya diri 

yang rendah sehingga cenderung mengadopsi kebiasaan yang berlaku seperti 

kebiasaan merokok (BPOM RI, 2017). 

Berdasarkan data  World Health Organization (WHO) tahun 2015, urutan 

konsumsi rokok terbanyak di dunia antara lain Cina (1,643 miliar batang), 

Amerika Serikat (451 miliar batang), Jepang (328 miliar batang), dan Rusia (258 

miliar batang). Tingkat konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi ke empat 

dari lima tertinggi di dunia, yakni mencapai 260 miliar batang rokok pada tahun 

2015 (WHO, 2015). Jumlah perokok di Indonesia tahun 2015 mencapai 

62.800.000 jiwa atau sepertiga (36,3%) masyarakat Indonesia merupakan perokok 

aktif. Prevalensi laki-laki sebesar 64,9% sedangkan perempuan mencapai 2,1% 

(BPOM RI, 2016). Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga demografi Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia tahun (2018), menunjukkan bahwa 6 dari 10 

remaja berusia 15-22 tahun di Bali merokok. Data dari Fakultas Ekonomi 

Uversitas Indonesia  menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 27% remaja (usia 15-

22 tahun) perokok, dan untuk jumlah remaja perokok di Bali meningkat menjadi 

34,2 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2085 meningkat lagi menjadi 36,3% 

(Dinas Kesehatan Provinsi Bali,  2018). Remaja  perokok di Bali yang memiliki  

kecenderungan mengkonsumsi rokok pada jumlah 1-10 batang perhari. Persentase 

tertinggi masih ditemukan di Kabupaten Karangasem (22,8%), diikuti Kabupaten 

Tabanan (19,2%), Kabupaten Badung, 18,7% dan terendah di daerah Denpasar 

(17,5%) (Duana, 2018). Di wilayah Kabupaten Karangasem sendiri untuk 

persentase penduduk yang merokok umur 15-22 tahun pada 2014 yaitu sebanyak 

http://bali.tribunnews.com/tag/bali/
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18,7% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 20,4% (Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali,  2018). 

Penyebab tingginya perilaku  merokok di kalangan remaja karena mereka 

belum memahami bahaya merokok bagi kesehatan dan dampak negatif dari 

nikotin, belum matangnya pola pikir seseorang, kurangnya keterampilan dalam 

mengambil keputusan, keinginan untuk meniru perilaku orang dewasa, dan 

adanya tekanan dari kelompok sebaya, selain faktor-faktor di atas, pengetahuan 

juga bisa mempengaruhi perilaku merokok. Pengetahuan tentang bahaya merokok 

merupakan  sejauhmana seseorang mampu mengetahui dan memahami tentang 

bahaya yang dapat diakibatkan dari merokok. Pengetahuan yang baik tentang 

bahaya merokok terhadap kesehatan akan berbeda perilaku merokoknya 

dibandingkan mereka yang berpengetahuan kurang (Aula,  2015). 

Akibat merokok membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni 

dampak negatif rokok itu sendiri terhadap kesehatan seperti  penyakit kanker, 

penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit gangguan 

reproduksi dan kehamilan (Fahdi, 2017). Merokok merupakan penyebab utama 

masalah penyakit keganasan terutama penyakit kanker paru-paru di Dunia (Elisna, 

2017).  Prevalensi kanker paru didunia pada tahun 2018 mencapai 18 % dari total 

kanker (World Health Organization, 2018). Menurut data dari   Macmillan 

Cancer Support (2019) penderita kanker paru-paru  pada usia remaja di Amerika 

Serikat, 16,8%, di Inggris kurang dari 10%, di negara berkembang salah satunya 

Indonesia sekitar 12,7%. Hasil survei penyakit tidak menular oleh Direktorat 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan  

menunjukkan angka kesakitan karena kanker paru di Indonesia sebesar 30% 

(Depkes RI, 2013).  Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 

(PDPI) cabang Bali, prevalensi kanker paru di Bali pada tahun 2018 mencapai 22 

% dari total kanker. 

Upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

untuk melindungi kesehatan masyakat dari bahaya rokok antara lain dengan 

menerapkan kawasan bebas rokok tempat umum, seperti perkantoran, stasiun, 

pelabuhan, dan bandara. Produsen rokok juga wajib mencantumkan peringatan 

kesehatan dari pemerintah bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker, 

serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Khusus uapaya 

yang dilakukan kepada remaja adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang 

bahaya merokok serta melibatkan remaja dalam kampanye anti merokok 

(Komalasari dan Alvin, 2016). Kampanye anti rokok tidak akan efektif jika hanya 

bersandar pada slogan, tetapi harus diikuti kesadaran kolektif semua pihak untuk 

mengurangi konsumsi rokok. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat tentang 

bahaya rokok. Harus ada citra bahwa remaja yang cerdas, gagah dan sehat adalah 

remaja yang tidak merokok. Upaya menurunkan jumlah perokok pada remaja dan 

pencegahan merupakan tanggung jawab bersama baik dari keluarga, masyarakat, 

pemerintah, instansi kesehatan dan pendidikan, serta semua pihak yang saling 

terkait untuk menciptakan manusia dan lingkungan yang sehat (Rasyid, 2014). 

Perilaku merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai 

penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, stroke, penyakit paru obstruktif 

kronik (PPOK), kanker paru, kanker mulut, dan kelainan kehamilan. Penyakit-

http://id.wikipedia.org/wiki/Merokok
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penyakit tidak menular tersebut saat ini merupakan penyebab kematian utama di 

dunia, termasuk di Indonesia. Konsumsi tembakau/rokok membunuh satu orang 

setiap detik. Global Youth Survey (GYTS) Indonesia tahun 2018 melaporkan 

lebih dari 1/3 (37,3%) remaja biasa merokok, anak laki-laki lebih tinggi dari 

perempuan, yaitu pada anak laki-laki sebesar 61,3% responden sedangkan pada 

anak perempuan sebesar 15,5% responden (Kemenkes, 2018). 

Pengetahuan tentang bahaya merokok bagi kesehatan pada remaja sedini 

mungkin harus diberikan, di Indonesia belum ada kurikulum khusus tentang 

masalah berhubungan dengan rokok. Pengetahuan yang memadai tentang bahaya 

rokok bagi kesehatan diharapkan membuat orang yang belum merokok tetap tidak 

merokok dan para perokok yang sudah terlanjur bisa menghentikan kebiasaan 

yang sangat berbahaya ini, oleh karena itu  perlu dilakukan kajian literature dari 

jurnal-junal penelitian yang menunjukkan bahwa  tingkat pengetahuan tentang 

bahaya merokok berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja.  

Pengetahuan merupakan hal penting dalam membentuk perilaku, hal ini 

berarti jika remaja memiliki pengetahuan yang baik akan mempengaruhi sikap 

remaja menjadi positif sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap perilaku 

merokok, selain itu perilaku juga bisa terbentuk dari peran teman-teman 

dilingkungannya, apabila teman-temannya memiliki perilaku merokok maka 

remaja yang sebelumnya tidak merokok menjadi memiliki perilaku merokok, 

sebaliknya jika remaja berkumpul dengan teman-teman yang tidak merokok maka 

bisa saja remaja yang sebelumnya merokok menjadi tidak merokok.  

2. Tujuan Literature Review 

Tujuan dari literature review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian 

terkait yang berfokus pada tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok dengan 

perilaku merokok pada remaja 

 

METODE PENCARIAN JURNAL 

 

Metode yang digunakan dalam literatur review ini penulis melakukan 

proses pencarian artikel yang sesuai dengan pertanyaan yang akan di review. 

Database yang penulis gunakan yaitu menggunakan google schoolar dan Scopus . 

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu pengetahuan, bahaya 

merokok, perilaku merokok, remaja untuk pencarian di google schoolar, 

sedangkan knowledge, the dangers of smoking, adolescent behavior untuk 

pencarian di Scopus. Boolean yang digunakan pada kata kunci dalam pencarian 

jurnal adalah kata and,  or, dan. Kriteria inklusi dari artikel yang direview antara 

lain artikel yang diterbitkan dari periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 

2020, artikel yang termasuk ke dalam kelompok ilmu keperawatan, artikel yang 

dapat diakses secara utuh (full), artikel dengan desain penelitian deskriptif 

korelatif,  survey analitik dengan pendekatan cross sectional, Sampel remaja dan 

mahasiswa dan jumlah sampel minimal 30 orang. Kreteria eksklusi dari artikel 

yang direview antara lain artikel yang tidak termasuk ke dalam kategori artikel 

jurnal dan jurnal yang menggunakan desain eksprerimen. Total artikel yang 

didapat setelah memasukkan kata kunci adalah 15 artikel. Penulis selanjutnya 

melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian judul artikel yang ditemukan dengan 
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tujuan literature review. Artikel-artikel yang telah memenuhi kriteria awal 

selanjutnya disaring kembali menurut kesesuaian judul sehingga didapatkan 7 

jurnal  terdiri dari 5 jurnal nasional  dan 2 jurnal internasional  yang memenuhi 

kriteria yaitu diterbitkan dari tahun 2015 sampai 2020, termasuk ke dalam 

kelompok ilmu keperawatan dan diakses secara utuh (full) . Adapun judul-judul 

artikel yang terpilih yaitu sebanyak 7 artikel : 

  

Tabel  1 

Proses Pencarian Jurnal 

 

No  Database Kata Kunci Boolean Link Hasil Screning 

I II III 

1 Google 

schoolar 

Pengetahuan,

bahaya 

merokok, 

perilaku 

merokok, 

remaja 

Dan https://scholar.

google.co.id/ 

11 6 5 

2 Scopus knowledge, 

the dangers 

of smoking, 

adolescent 

And, or https://journal

metrics.scopus.

com  

4 2 2 

JUMLAH 15 8 7 

 

 Berdasarkan Tabel I dapat dilihat bahwa dari hasil sumber database untuk 

pencarian Literature Review di dapat 7 jurnal yang memenuhi kriteria inklusi.

https://journalmetrics.scopus.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Review Jurnal 

Tabel 2 

Hasil Review Jurnal 

 
Peneliti Judul  Tujuan Karakteristik 

Sampel 

Methode  Hasil  

Pakaya, 

Siska 

(2016) 

Hubungan Pengetahuan 

Tentang Bahaya 

Merokok Dengan 

Perilaku Merokok Pada 

Siswa SMP Negeri 1 

Bulawa 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan 

tentang bahaya merokok 

dengan perilaku merokok 

pada siswa SMP Negeri 1 

Bulawa 

Sampel dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa 

laki-laki 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian metode 

survey analitik 

dengan pendekatan 

cross sectional study 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan tentang bahaya 

merokok dengan perilaku merokok 

pada siswa SMP Negeri 1 Bulawa 

Xu, 

Xianglong 

(2018)  

Knowledge about and 

sources of 

smoking-related 

knowledge, and 

influencing 

factors among male 

urban secondary school 

students in Chongqing, 

China 

This study examined 

smoking-related knowledge, 

sources of smoking-related 

knowledge and its 

influencing factor among 

male urban secondary 

school students. 

The inclusion criteria for 

participation in the study 

were : 

1. Student in grades 7–

12 in the selected 

school district 

2. Obtaining parental 

permission and 

providing assent 

Cross-sectional 

survey 

The findings of the current study 

suggest that many Chinese 

secondary school students have 

cognitive limitations on the specific 

knowledge of smoking-related 

diseases. Understanding of the 

smoking-related knowledge. 

Setianingr

um, Ratri 

(2016) 

Hubungan tingkat 

pengetahuan remaja 

tentang bahaya 

merokok dengan 

perilaku merokok pada 

remaja di Desa 

Borowetan 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk  mengetahui 

hubungan tingkat 

pengetahuan remaja tentang 

bahaya 

merokok dengan perilaku 

merokok pada remaja 

 

Sampel penelitian ini 

adalah remaja laki-laki 

berumur antara 13 

sampai 17 tahun yang 

sedang berkumpul dan 

merokok di warung-

warung yang ada di desa 

Boro Wetan  

  

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

Survey Analitik. 

Rancangan penelitian 

menggunakan 

pendekatan Cross 

Sectional 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang antara 

pengetahuan remaja dengan 

perilaku merokok.  

 

 Juniati, Hubungan pengetahuan Penelitian ini bertujuan Siswa SMA SATAP 4 Penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan ada 
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Yulisutmo,  

Asmawari 

(2019) 

siswa tentang dampak 

rokok terhadap 

kesehatan dengan 

perilaku merokok di 

SMA SATAP 4 

Gunungsari 

untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan siswa tentang 

dampak rokok terhadap 

kesehatan dengan perilaku 

merokok 

Gunungsari sebanyak 77 

orang dengan kriterian 

inklusi siswa yang 

bersedia menjadi dan 

siswa yang berada di 

sekolah) 

merupakan jenis 

penelitian kuantitatif, 

dengan desain 

deskriptif korelatif 

menggunakan 

pendekatan Cross 

Sectional 

hubungan pengetahuan siswa 

tentang dampak rokok terhadap 

kesehatan dengan perilaku merokok 

di SMA SATAP 4 Gunungsari 

Hermin 

Husein, 

Maria 

Kurni 

Menga 

(2019) 

Hubungan pengetahuan  

dengan perilaku 

merokok remaja di 

Kelurahan 

Barombong kota 

Makassar. 

Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hubungan 

pengetahuan  

dengan perilaku merokok 

remaja di Kelurahan 

Barombong kota Makassar. 

Sampel penelitian ini 

adalah remaja di 

Kelurahan Barombong 

adalah sebanyak 148 

remajayang berusia 12-20 

tahun 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

korelatif dengan 

menggunakan 

pendekatan Cross 

Sectional 

 

Hasil penelitian menunjukan 

hubungan pengetahuan  

dengan perilaku merokok remaja di 

Kelurahan 

Barombong kota Makassar. 

Maseda, 

Devita 

Rosalin 

(2018) 

Hubungan pengetahuan 

dan sikap tentang 

bahaya merokok dengan 

perilaku merokok pada 

remaja putra di SMA 

Negeri I Tompasobaru 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dan sikap 

tentang bahaya merokok 

dengan perilaku merokok 

pada remaja putra di SMA 

Negeri I Tompasobaru 

Sampel penelitian ini 

adalah seluruh remaja 

putra kelas X dan XI di 

SMA Negeri I 

Tompasobaru 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

survei analitik 

dengan rancangan 

Cross Sectinal Study 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan pengetahuan dan 

sikap tentang bahaya merokok 

dengan perilaku merokok pada 

remaja putra di SMA Negeri I 

Tompasobaru 

Cheng, 

Hui (2016) 

Relationship between 

knowledge about the 

harms 

of smoking and 

smoking status in the  

Global Adult Tobacco 

China Survey                                                                                                                                                                       

This analysis estimates the 

association 

between smoking-related 

knowledge and smoking 

behaviour in a Chinese 

context. 

Household-dwelling 

individuals 15 years of 

age or older 

Cross-sectional 

survey 

knowledge about smoking had been 

controlled for, the belief that low-tar 

cigarettes are not less harmful was 

more prevalent in persons who had 

never smoked than in current 

smokers (OR=1.3 (95% CI 1.0 to 

1.7) in men and OR=2.8 (95% CI 

1.3 to 5.9) in women) 
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2. Pembahasan 

Hasil penelitian Husein dan Menga (2019) menemukan ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan  dengan perilaku merokok remaja yang berusia 12-

20 tahun. Pengetahuan tentang bahaya merokok merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku merokok, hal ini disebabkan karena semakin 

mengetahui bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan maka menyebabkan remaja 

mejadi takut untuk merokok dan menyadari bahwa perilaku merokok merupakan 

kegiatan yang merugikan kesehatan seperti beresiko tinggi menderita penyakit 

jantung, kanker paru-paru, kehamilan akan terganggu sehingga semakin baik 

pengetahuan ramaja tentang kesehatan khususnya bahaya merokok maka 

menurunkan perilaku atau keinginan remaja untuk merokok.. 

Remaja yang memiliki pengetahuan yang baik akan menurunkan perilaku 

merokok juga dibuktikan oleh penelitian Pakaya (2016) juga menemukan ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang bahaya merokok dengan 

perilaku merokok pada siswa yang berusia 15-18 tahun. Tingkatan pengetahuan 

siswa yang baru sebatas mengetahui tentang bahaya merokok belum sampai 

tingkatan menerapkan  pengetahuan yang dimiliki sehingga beresiko lebih besar 

untuk merokok, sedangkan siswa yang lain yang merokok hal ini dipengaruhi 

karena siswa memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya rokok. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengetahuan baik yang dimiliki remaja apalagi masih 

dalam tingkatan mengetahui akan menyebabkan remaja tetap berperilaku 

merokok, hal ini dipengaruhi oleh sifat remaja lebih pada rasa ingin tahu dan ingin 

mencoba-coba, sehingga remaja memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

mencoba merokok, kondisi ini mengakibatkan lama-kelamaan remaja akan 

menjadi kecanduan sehingga akan mempengaruhi perilaku merokok remaja. 

Penelitian Setianingrum (2016) menunjukkan ada hubungan yang antara 

pengetahuan dengan perilaku merokok pada remaja yang berusia 13-17 tahun. 

Demikian pula penelitian Maseda (2018) juga menemukan terdapat hubungan 

pengetahuan dan sikap tentang bahaya merokok dengan perilaku merokok pada 

remaja putra yang berusia 15-18 tahun. Terbentuknya perilaku merokok 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, semakin kurang pengetahuan yang 

dimiliki tentang bahaya merokok sehingga memiliki kecenderungan yang lebih 

tinggi untuk merokok, sebaliknya jika pengetahuan remaja semakin baik tentang 

bahaya merokok sehingga akan menurunkan keinginan untuk merokok  Hal ini 

didukung oleh pernyataan bahwa pengetahuan  merupakan hasil dari tahu, setalah 

mendapatkan informasi dengan  melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu dalam hal ini bahaya merokok. 

Pengetahuan berhubungan dengan perilaku merokok juga dibuktikan oleh 

penelitan Juniati, Yulisutmo,  Asmawari (2019) yang menunjukkan ada hubungan 

pengetahuan tentang dampak rokok terhadap kesehatan dengan perilaku merokok 

pada siswa usia 15-20 tahun, semakin baik pengetahuan yang dimiliki maka akan 

mempengaruhi keinginan untuk tidak merokok atau mencoba merokok, namun 

pada kenyataannya pengetahuan baik yang dimiliki tentang bahaya merokok 

namun dijumpai masih ada yang memiliki perilaku merokok, hal ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan bukan-satu-satunya yang dapat  mempengaruhi perilaku 

seseorang hal ini disebabkan pengaruh dari lingkungan seperti teman sebaya yang 
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dapat mempengaruhi terbentuknya  perilaku merokok, apabila dalam lingkungan 

dan teman-temannya memiliki perilaku merokok maka remaja yang sebelumnya 

tidak merokok menjadi memiliki perilaku merokok, sebaliknya jika remaja 

berkumpul dengan teman-teman yang tidak merokok maka bisa saja remaja yang 

sebelumnya merokok menjadi tidak merokok. 

Penelitian Cheng  (2016) menemukan ada antara pengetahuan 

tentangbahaya status merokok dan merokok pada remaja usia 15 tahun di 

China.Penelitian Xu (2018) juga menemukan pengetahuan tentang dan sumber 

pengetahuan berhubungan dengan merokok pada siswa sekolah menengah laki-

laki di Chongqing, Cina. Pengetahuan merupakan salah satu alasan pokok yang 

menyebabkan seseorang berperilaku, tetapi bukan merupakan satu-satu aspek 

yang berperan pada pembentukan perilaku merokok karena dapat dipengaruhi 

oleh budaya, peran orang tua dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan 

terutama  teman satu kelompok yang merokok. Siswa sekolah terjebak dalam 

perilaku merokok agar memperoleh keuntungan psikososial antara lain supaya 

merasa lebih diterima dalam lingkungan teman sebaya, ingin terlihat lebih 

dewasa, dan merasa lebih nyaman. 

Menurut pendapat dari peneliti pengetahuan merupakan hal penting dalam 

membentuk perilaku, hal ini berarti jika remaja memiliki pengetahuan yang baik 

akan mempengaruhi sikap remaja menjadi positif sehingga tidak mudah 

terpengaruh terhadap perilaku merokok, selain itu perilaku juga bisa terbentuk 

dari peran teman-teman dilingkungannya, apabila teman-temannya memiliki 

perilaku merokok maka remaja yang sebelumnya tidak merokok menjadi 

memiliki perilaku merokok, sebaliknya jika remaja berkumpul dengan teman-

teman yang tidak merokok maka bisa saja remaja yang sebelumnya merokok 

menjadi tidak merokok.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Kesimpulan dari hasil review jurnal ini pengetahuan yang dimiliki remaja 

tentang bahaya rokok membantu remaja dalam mengambil keputusan dan 

memiliki kepercayaan diri untuk tidak merokok karena sudah mengetahui tentang 

dampak dari merokok itu sendiri terhadap kesehatannya. 

 

2. Saran 

1. Bagi Puskesmas 

Melakukan usaha pencegahan, baik pencegahan primer berupa promosi 

kesehatan mengenai rokok kepada remaja untuk lebih selekti dalam 

menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi yang terjadi pada remaja 

2. Bagi Responden 

Diharapkan supaya menghindari perilaku  merokok karena merokok sangat 

merugikan diri sendiri dan orang lain dengan cara melakukan kegiatan yang 

positif seperti olah raga atau kesenian 

3. Keluarga dan Masyarakat 

Keluarga dan masyarakat disarankan menjadi role model agar memberikan 

tauladan untuk tidak merokok dihadapan para anak-anak remaja.  
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4. Penelitian lanjutan 

Peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti kebiasaan merokok orang tua 

dan faktor psikologis remaja yang dapat mempengaruhi perilaku serta 

memperbanyak variabel independen dikarenakan masih ada beberapa variabel-

variabel di luar penelitian yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. 
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