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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGGUNAAN GAMBAR SERAM PADA KEMASAN 

ROKOK TERHADAP SIKAP REMAJA UNTUK TIDAK MEROKOK 

 

(STUDI PADA SISWA SMP N 19 BANDAR LAMPUNG) 

 

Oleh 

 

Aji Putra Pangestu 

 

Semakin meningkatnya angka perokok pemula beberapa tahun  ini disikapi secara 

serius oleh pemerintah. Menurut data yang didapat dari Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS), jumlah perokok usia remaja di Indonesia pada tahun 2006 adalah 

12,6%. Jumlah tersebut meningkat tajam pada tahun 2009, menjadi 20,3% 

perokok usia remaja. Tingginya angka perokok remaja tersebut dilatar belakangi 

oleh lemahnya pengawasan pemerintah dalam memberi batasan usia atau 

melarang usia di bawah umur untuk mendapatkan rokok. Karena dengan 

lemahnya pengawasan dari pemerintah tersebut, menyebabkan mudahnya remaja 

di Indonesia untuk mendapatkan rokok. 

 

Oleh karena itu, untuk mengurangi semakin banyaknya jumlah perokok di 

Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk menekan 

angka konsumsi rokok. Salah satu dari aturan tersebut adalah UU No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan,yang diperkuat lagi dengan PP No. 109 Tahun 2012 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan disebutkan, mulai tahun 2014 seluruh rokok yang beredar di 

Indonesia harus menyertakan peringatan bahaya rokok, disertai gambar 

menyeramkan dari akibat merokok pada bungkusnya. 
 

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah siswa SMP N 19 Bandar Lampung berjumlah 279 siswa dan dengan 

menggunakan rumus Yamane maka sampel yang ditetapkan adalah 80 siswa. 

Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa unit analisis telah teruji 

validitasnya dan hasil uji reliabilitas menunjukkan memiliki koefisien reliabilitas 

di atas 80% yang artinya memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi. 

 

Gambar Seram Pada Kemasan Rokok berpengaruh positif terhadap Sikap Remaja 

Untuk Tidak Merokok dengan kontribusi sebesar 48,2 %, sedangkan51,8% 

dijelaskan oleh faktor diluar penelitian. Pengaruh positif ini juga dibuktikan 

dengan nilai koefisien korelasi Gambar Seram Pada Kemasan Rokok yaitu sebesar 

0,694, dimana koefisien korelasi tersebut dinyatakan signifikan dilihat dari Sig. 

Pada uji F sebesar 0,000 lebih kecil dibanding alfa 5%. Berdasarkan nilai r yang 

didapat yaitu sebesar 0,694, berada pada interpretasi koefisien korelasi Product 

Moment 0,60 – 0,799, maka dinyatakan bahwa Gambar Seram Pada Kemasan 

Rokok mempengaruhi Sikap Remaja Untuk Tidak Merokok memiliki tingkat 

korelasi atau hubungan yang kuat. 

 



Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 

pada t tabel (8,513> 1,664) maka H0 ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh secara 

signifikan antara Gambar Seram Pada Kemasan Rokok terhadap Sikap Remaja 

Untuk Tidak Merokok. 

 

Kata kunci: rokok, gambar seram, sikap remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF DISTURBING PICTURE IN CIGARETTE 

PACKAGING TOWARDS THEIR ATTITUDE TO NOT SMOKING 

 

By 

 

Aji Putra Pangestu 

 

The increasing number of new smokers in recent years, makes government giving 

serious attention to this problem. Global Youth Tobacco Survey say the number 

of youth smoker in Indonesia in 2006 was 12,6%. And increasing sharply in 2009 

to become 20,3%. The high use of cigarette in youth is happening due to lack of 

government control in terms of giving the age restrictions to buy a cigarette.  

Because of that, it will be very easy for kids or teenagers in Indonesia to get a 

cigarette. 

 

To decreasing the number of smokers in Indonesia, government issued a number 

of regulations to reducing the number of cigarette consumption. One of the 

regulations is UU No. 36 tahun 2009 regarding health and PP No. 109 tahun 2012 

which requiring every cigarette in Indonesia to show a warning that tells the 

dangerous side of cigar with disturbing picture that showing the effect of smoking 

in cigarette packaging. 

 

This research use quantitative approach. The population of this research is 279 

students in SMP N 10 Bandar Lampung and by using Yamane formulation, the 

sample of this research is 80 students. Results of validy test and reliability test 

showing a reliability coefficient above 80% which showing that this researchs is 

having high reliability coefficient. 

 

The results of this study showing that the disturbing picture in cigarette packaging 

have positive influence towards the youth attitude to not smoking which 

contribute about 48,2%, while 51,8 is explained by the variable outside research. 

This positive outcome is proven by the result of correlation coefficient of 

disturbing pictures in cigarette packaging that is 0,694, where correlation 

coefficient stated significantly. The result of test F is 0,0000 less than alpha 5%. 

Regarding of r is at the 0,694 which between the correlation coefficient 

interpretation Product Moment 0,60 – 0,799, so it is stated that disturbing picture 

in cigarette packaging is influencing youth attitude to not smoking in strong 

relationship level. 

 

As the regression result showing that t count is higher than t table (8,513 > 1,664), 

then H0 rejected, which tells us that there’s a significant influence between 

disturbing picture at the cigarette packaging and attitude of youth to not smoking. 

 

Keywords: cigarette, disturbing picture, youth attitude 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

 

 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm 

(bervariasi tergantung produk) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-

daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan 

dibiarkan membakar agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. 

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang 

dapat di masukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun 

terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan 

yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan 

dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. 

 

Menurut data dari Litbang Depkes
1
, jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke 

atas yang merokok, semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang 

terdapat di Depkes, pada tahun 1995 ada 27,2% penduduk yang merokok. Jumlah 

tersebut meningkat pada tahun 2001 dengan 31,8% perokok. Pada tahun 2007, 

kembali terjadi peningkatan jumlah perokok yaitu menjadi 34,2%. Tahun 2010, 

                                                           
 1 www.litbang.depkes.go.id diakses pada Januari 2015

 
 

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


2 

 

jumlah perokok kembali meningkat meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu 

menjadi 34,7%. Dan pada penelitian terakhir, tahun 2013 jumlah perokok 

kembali mengalami peningkatan menjadi 36,3%. Data tersebut dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

Tabel 1. Data Jumlah Perokok Di Indonesia 

 

 

 

 

 

Sumber : litbang.depkes.go.id 

Data tersebut dihitung dengan asumsi rataan persentasi dari jumlah total seluruh 

penduduk pada masing-masing tahunnya. Berdasarkan data di atas, dapat 

diketahui bahwa perokok di Indonesia jumlahnya terus bertambah. Hal ini tentu 

juga tidak terlepas dari kebiasaan merokok yang sudah begitu mengakar kuat di 

semua lapisan masyarakat. Selain itu, mudahnya mendapatkan rokok karena 

kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam pendistribusian rokok juga turut 

menyumbang semakin meningkatnya perokok, bahkan dari kalangan remaja. 
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Menurut data yang didapat dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS)2, jumlah 

perokok usia remaja di Indonesia pada tahun 2006 adalah 12,6%. Jumlah tersebut 

meningkat tajam pada tahun 2009, menjadi 20,3% perokok usia remaja. 

Persentasi tersebut dihitung dari jumlah total usia remaja di Indonesia pada tahun 

tersebut. Tingginya angka perokok remaja tersebut dilatar belakangi oleh 

lemahnya pengawasan pemerintah dalam memberi batasan usia atau melarang 

usia di bawah umur untuk mendapatkan rokok. Karena dengan lemahnya 

pengawasan dari pemerintah tersebut, menyebabkan mudahnya remaja di 

Indonesia untuk mendapatkan rokok.  

 

Bahkan yang lebih mengkhawatirkan 3 dari 10 pelajar mencoba merokok sejak 

mereka dibawah usia 10 tahun. Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa 

akibat gencarnya iklan  yang dilakukan oleh industri rokok, maka sebanyak 

92,9% anak-anak terekspos dengan iklan yang berada dipapan reklame dan 

82,8% terekspos iklanberada di majalah dan Koran. Jika ditinjau dari sisi usia 

remaja yang mulai merokok, hasil penelitian tersebut menyatakan rata-rata 

remaja mulai merokok  pada usia 14 tahun, dan sebanyak 31,5% remaja mulai 

merokok di usia 15 tahun. Dan dari segi besarnya pengaruh iklan dan kegiatan 

yang disponsori industri rokok terhadap perilaku merokok remaja,  sebanyak 

29% remaja perokok menyalakan rokoknya ketika melihat iklan rokok (Wibowo, 

2009).  

                                                           

 2
 www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gyts/country_reports diakses pada Januari 2015
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Dari data penelitian menurut Ketua Tobacco Control Support Centre, Dr 

Widyastuti Soerojo (2007)3 oleh sebuah lembaga antirokok di usia muda di 

bawah Badan Kesehatan Dunia (WHO) Global Youth Tobacco Survey, usia 

perokok di Indonesia makin muda. Dahulu, usia anak pertama kali merokok 

adalah saat SMP, tapi sekarang banyak dijumpai anak-anak kelas empat SD 

sudah merokok. Perokok kelompok umur paling muda 5 hingga 9 tahun, 

meningkat empat kali lipat pada 2007. Dari data survei tersebut, ditemukan 78,2 

persen perokok adalah kaum remaja. Jumlahnya naik dua kali lipat dari tiga 

tahun sebelumnya. Sedangkan pada 1995, perokok pemula 19 tahun ke bawah 64 

persen. Angka tertinggi perokok remaja adalah pada usia 15 sampai 19 tahun. 

Tren semakin dini merokok makin menggila, hal ini terjadi akibat dari gencarnya 

iklan rokok yang  menggambarkan gaya anak muda yang asik dan glamour. 

Remaja menjadi tujuan industri rokok, karena kaum seumuran itu diharapkan 

akan menggantikan para perokok pendahulunya. Karena adiksi, mereka akan 

menjadi perokok jangka panjang dan target industri rokok adalah perokok jangka 

panjang. Beberapa fakta lain dari penelitian WHO mengenai ketergantungan 

remaja pada rokok dapat diketahui bahwa:  

1. Lebih dari 5 juta remaja dibawah usia 18 tahun akan mempercepat 

kematian mereka akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.  

                                                           

 3
 www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gyts/country_reports diakses pada Januari 2015
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2. Perokok berusia 18 tahun akan mempunyai paru-paru yang sama dengan 

perokok berusia 50 tahun.  

3. Pada tahun 1991 remaja perokok mengkomsumsi rata-rata 28.3 juta rokok 

tiap hari (berarti 516 juta pak tiap tahun). Selama periode yang sama ini, 

diestimasikan 225 juta pak rokok dijual secara illegal ke remaja-remaja 

dibawah usia 18 tahun tersebut.   

4. Masalah merokok pada usia dini biasanya merupakan peringatan untuk 

berbagai masalah yang akan terjadi pada masa mendatang. Remaja yang 

merokok, akan 3 kali lebih besar kemungkinan mengkomsumsi minuman 

beralkohol, 8 kali kemungkinan mengkomsumsi marijuana, 22 kali 

kemungkinan mengkomsumsi kokain daripada remaja yang tidak 

merokok. Merokok juga seringkali dikaitkan dengan serangkaian tingkah 

laku resiko tinggi, termasuk perkelahian dan melakukan seks bebas. 

 

Oleh karena itu, untuk mengurangi semakin banyaknya jumlah perokok di 

Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk menekan 

angka konsumsi rokok. Salah satu dari aturan tersebut adalah UU No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, yang diperkuat lagi dengan PP No. 109 Tahun 2012 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan disebutkan, mulai tahun 2014 seluruh rokok yang beredar di 

Indonesia harus menyertakan peringatan bahaya rokok, disertai gambar 

menyeramkan dari akibat merokok pada bungkusnya. Setiap industri rokok 

diwajibkan untuk menyertakan gambar seram pada bungkus kemasan rokok 
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terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, 

apabila ada industri rokok yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga 

tenggat waktu 24 Juni 2014 akan dikenakan sanksi secara bertahap. Mulai dari 

peringatan, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin selamanya. 

 

Dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh dari visual terhadap aspek psikologis 

dari manusia. Sistem visual pada manusia memungkinkan untuk beradaptasi 

dengan informasi dari lingkungannya. Masalah utama dari persepsi visual ini 

tidak semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina. Namun lebih pada 

bagaimana menjelaskan persepsi dari apa yang benar-benar manusia lihat. Tujuan 

dari persepsi visual adalah untuk mengidentifikasi variasi pengalaman untuk 

memperoleh respon terhadap lingkungan terbangun melalui media stimulasi 

fotografi. Sistem visual pada manusia memungkinkan seseorang menyerap 

informasi dari lingkungannya. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai 

persepsi visual tersebut dapat diperloleh kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari 

gambar yang dilihat seseorang terhadap aspek psikologinya. 

 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang bahaya merokok yang baru saja 

disahkan tersebut, diharapkan angka perokok di Indonesia dapat berkurang. 

Terutama untuk perokok pemula, dengan adanya peringatan tentang bahaya 

merokok yang terdapat pada bungkus kemasan rokok, diharapkan akan 

mengurungkan niatnya untuk mencoba atau memulai merokok. Penulis dalam 

penlitian ini memilih siswa SMP N 19 Bandar Lampung sebagai objek penelitian.  
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Alasan penulis melakukan penelitian di SMP N 19 Bandar Lampung karena 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan pada siswa SMP N 19 

Bandar Lampung, maka penulis mengetahui jika terdapat beberapa siswa yang 

merokok di lingkungan sekitar SMP N 19 Bandar Lampung setelah jam pelajaran 

selesai. Hal lainnya yang mendasari penulis melakukan penelitian pada SMP N 

19 Bandar Lampung adalah berdasarkan data pra-riset yang penulis lakukan di 

SMP N 19 Bandar Lampung, bahwa dalam rentang waktu dari Agustus 2014 

hingga Januari 2015 terdapat 11 kasus siswa yang ketahuan merokok di dalam 

SMP N 19 Bandar Lampung  pada saat jam pelajaran atau istirahat sekolah. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh dari dicantumkannya 

gambar seram pada bungkus kemasan rokok, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah, terhadap sikap siswa SMP N 19 Bandar Lampung.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Berapa Besar Pengaruh Gambar Seram pada Kemasan Rokok Terhadap Sikap 

Siswa SMP N 19 Bandar Lampung Untuk Tidak Merokok?” 

 

1.3 Tujuan 

 

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh gambar seram pada kemasan rokok 

terhadap sikap siswa SMP N 19 Bandar Lampung untuk tidak merokok. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari pelaksanaan penelitian 

ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penelitian 

mengenai pengaruh dari penggunaan gambar seram pada kemasan rokok 

terhadap sikap remaja untuk tidak merokok. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan edukasi kepada remaja mengenai bahaya yang 

ditimbulkan akibat rokok. 

2. Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

informasi bagi remaja untuk lebih dapat mengetahui tentang bahaya yang 

ditimbulkan akibat merokok. 

 

 

 
 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

 

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan 

pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya (Masyhuri dan Zainudin, 2009:100). Penelitian terdahulu 

dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-

langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. 

 

Berikut ini adalah matrik tiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan 

bahan referensi yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait 

dengan pengaruh penggunaan gambar khususnya pada kemasan rokok dalam 

menumbuhkan sikap remaja untuk tidak merokok.  
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Tabel 2. Matrik Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Metode Hasil Beda Penelitian Kontribusi 

1 Efektivitas 

Spanduk dan 

Baliho 

“Kawasan 

Dilarang 

Merokok” di 

Universitas 

Lampung 

dalam 

Menumbuhkan 

Sikap Positif 

Perokok pada 

Larangan 

Merokok di 

Lingkungan 

Kampus 

Hafizh Ar 

Rasyid 

 

Jurusan 

Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Lampung, 

Bandar 

Lampung 

2012 

 

Deskripsi 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa spanduk 

dan baliho 

“Kawasan 

Dilarang 

Merokok” di 

Universitas 

Lampung kurang 

efektif dalam 

menumbuhkan 

sikap positif 

perokok pada 

larangan merokok 

di lingkungan 

kampus. Hal ini 

dapat dilihat dari 

rendahnya nilai 

keefektifan sebesar 

68,26%. 

Dalam peneltian 

ini efektifitas 

media luar 

ruangan yang 

dibahas adalah 

spanduk dan 

baliho yang 

berisikan pesan 

larangan 

merokok. 

Sedangkan, pada 

penlitian ini 

penulis 

menggunakan 

media gambar 

yang ada pada 

kemasan rokok 

sebagai objek 

untuk diteliti. 

 

Membantu 

penulis dalam 

membedakan 

media yang 

digunakan 

dalam 

penelitian. 

Pada 

penelitian ini 

digunakan 

media luar 

ruang atau 

baliho sebagai 

aspek yang 

diteliti tingkat 

efektivitas 

kegunaannya. 

2 Hubungan 

Penyampaian 

Informasi 

Kebijakan 

“Dilarang 

Merokok” di 

Universitas 

Kristen Petra 

Melalui Papan 

Sign Terhadap 

Minat 

Mahasiswa 

Untuk Tidak 

Merokok di 

Lingkungan 

Kampus 

Daisy 

 

Jurusan 

Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Kristen 

Petra, 

Surabaya 

2006 

Deskrisi 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

terhadap 100 

responden 

menunjukkan 

bahwa belum ada 

hubungan 

signifikan antara 

penyampaian 

informasi  

“Dilarang 

Merokok” di 

Universitas Kristen 

Petra melalui 

papan sign dengan 

minat mahasiswa 

untuk tidak 

merokok di 

lingkungan 

kampus. Hal ini 

dapat dilihat dari 

kecenderungan 

jawaban responden 

yang sebesar 76% 

masih merokok di 

lingkungan 

kampus. 

Dalam penelitian 

ini peneliti hanya 

mendeskripsikan 

ada atau tidaknya 

hubungan antara 

penyampaian 

informasi 

kebijakan 

“Dilarang 

Merokok” di 

Unieversitas 

Kristen Petra 

melalui papan 

sign terhadap 

minat mahasiswa 

untuk tidak 

merokok di 

lingkungan 

kampus. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

penulis ingin 

mengetahui 

pengaruh dari 

objek yang diteliti 

dengan sikap dari 

responden 

Menjadi 

sumbangan 

referensi 

dalam 

penyusunan 

tinjauan 

pustaka dalam 

berbagai 

aspek, serta 

membantu 

dalam proses 

penyusunan 

penelitian. 

Dari penelitian 

ini penulis 

mendapat 

beberapa 

referensi 

mengenai 

rokok dan 

perilaku 

merokok pada 

remaja. 
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No Judul Penulis Metode Hasil Beda Penelitian Kontribusi 

3 Sikap 

Khalayak 

Terhadap 

Identitas 

Perusahaan 

dan 

Pengaruhnya 

pada Citra 

Perusahaan 

Rini 

Nurmalia 

Mandasari 

 

Jurusan 

Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Indonesia, 

Jakarta 

2008 

Deskripsi 

Kuantitatif 

Hasil yang didapat 

dari penelitian ini 

adalah bahwa 

identitas 

perusahaan 

mempunyai 

pengaruh yang 

kuat terhadap 

pembentukan citra 

perusahaan. Dan 

penelitian ini 

membuktikan 

bahwa Corporate 

Identity Models 

yang dikemukakan 

oleh Allesandri 

memang terbukti 

benar, yaitu 

identitas 

perusahaan 

memiliki pengaruh 

terhadap citra 

perusahaan.  

Dalam penelitian 

ini peneliti hanya 

meneliti identitas 

perusahaan 

sebagai tolak ukur 

untuk 

menentukan sikap 

responden 

terhadap citra 

perusahaan. 

Sedangkan pada 

penelitian ini, 

penulis meneliti 

sikap responden 

berdasarkan dari 

objek gambar 

seram yang 

terdapat pada 

kemasan rokok 

sebagai tolak 

ukurnya 

Pada 

penelitian ini 

digunakan 

juga logo atau 

gambar 

sebagai aspek 

yang diteliti, 

sehingga 

membantu 

penulis dalam 

menyusun 

kerangka pikir 

penelitian 
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2.2 Rokok 

 

2.2.1 Tinjauan Rokok 
 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat 

mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. 

Berdasarkan PP No. 109 tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah 

hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk 

lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana 

rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin 

dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.  

 

Ulasan tentang sejarah rokok kretek di Indonesia bermula dari kota 

Kudus. Kisah kretek bermula dari kota Kudus. Menurut kisah yang 

hidup dikalangan para pekerja pabrik rokok, riwayat kretek bermula 

dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-

19. Awalnya, penduduk asli Kudus ini merasa sakit pada bagian dada. Ia 

lalu mengoleskan minyak cengkeh. Setelah itu, sakitnya pun reda.  

Djamari lantas bereksperimen merajang cengkeh dan mencampurnya 

dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok. Kala itu melinting 

rokok sudah menjadi kebiasaan kaum pria. Djamari melakukan 

modifikasi dengan mencampur cengkeh. Setelah rutin menghisap rokok 

ciptaannya, Djamari merasa sakitnya hilang. Ia mewartakan penemuan 

ini kepada kerabat dekatnya. Berita ini pun menyebar cepat. Permintaan 

"rokok obat" ini pun mengalir. Djamari melayani banyak permintaan 

rokok cengkeh Lantaran ketika dihisap, cengkeh yang terbakar 

mengeluarkan bunyi "keretek", maka rokok temuan Djamari ini dikenal 

dengan "rokok kretek".   
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Awalnya, kretek ini dibungkus klobot atau daun jagung kering. Dijual 

per ikat dimana setiap ikat terdiri dari 10, tanpa selubung kemasan sama 

sekali. Rokok kretek pun kian dikenal. Konon Djamari meninggal pada 

1890. Identitas dan asal-usulnya hingga kini masih samar. Hanya 

temuannya itu yang terus berkembang. Sepuluh tahun kemudian, 

penemuan Djamari menjadi dagangan memikat di tangan Nitisemito, 

perintis industri rokok di Kudus. Bisnis rokok dimulai oleh Nitisemito 

pada 1906 dan pada 1908 usahanya resmi terdaftar dengan merek "Tjap 

Bal Tiga". Bisa dikatakan langkah Nitisemito itu menjadi tonggak 

tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia. Menurut beberapa babad 

legenda yang beredar di Jawa, rokok sudah dikenal sudah sejak lama. 

Bahkan sebelun Haji Djamari dan Nitisemito merintisnya. Tercatat 

dalam Kisah Roro Mendut, yang menggambarkan seorang putri dari 

Pati yang dijadikan istri oleh Tumenggung Wiroguno, salah seorang 

panglima perang kepercayaan Sultan Agung menjual rokok "klobot" 

(rokok kretek dengan bungkus daun jangung kering) yang disukai 

pembeli terutama kaum laki-laki karena rokok itu direkatkan dengan 

ludahnya.(Muchtar, 2005)   

 

2.2.2 Kandungan Rokok 
 

Selain membahas mengenai definisi dan sejarah dari rokok, pada 

bahasan kali ini juga akan dijabarkan menganai kandungan yang 

dimiliki dari rokok. Setiap batang rokok yang dinyalakan akan 

mengeluarkan bahan-bahankimia yang berbahaya diantaranya : 

kandungan asap rokok terdapat aceton (bahan pembuat cat), naftalene 

(bahan kapur barus), arsen, tar (bahankarsinogen penyebab kanker), 
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methanol (bahan bakar roket), vinyl chloride (bahan plastik PVC), 

phenol butane (bahan bakar korek api), potassiumnitrate (bahan baku 

pembuatan bom dan pupuk), polonium-201 (bahanradioaktif), ammonia 

(bahan pencuci lantai), dan sebagainya (Jaya M, 2009).  

 
Diantara semua itu racun yang paling utama adalah sebagai berikut: 

a. Nikotin 

Komponen ini terdapat di dalam asap rokok dan tembakau yang tidak 

dibakar. Nikotin bersifat toksik terhadap jaringan saraf, juga 

menyebabkan tekanan darah sistolik dan diastolik mengalami 

peningkatan.Denyut jantung meningkat, kontraksi otot jantung 

meningkat, pemakaian oksigen bertambah, aliran darah di pembuluh 

koroner bertambah, dan vasokonstriksi (penyempitan) pembuluh darah 

perifer. Nikotin meningkatkan kadar gula darah, kadar asam lemak 

bebas, kolesterol LDL, dan meningkatkan agregasi sel pembekuan 

darah (Sitepoe M, 2000). 

 

Nikotin merupakan sebuah zat psikoaktif. Kecanduan nikotin 

merupakan salah satu konsekuensi yang biasa bagi perokok, kadar 

puncak nikotin dalam otak dapat tercapai hanya dalam waktu 10 detik, 

mengaktifasi sirkuit otak yang mengatur kesenangan dan meningkatkan 

dopamin. Kebanyakan perokok memenuhi kriteria diagnosis kecanduan 

nikotin/tembakau. Kecanduan nikotin merupakan penyakit yang kronis 

yang berkembang dan manifestasinya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, psikologis, dan lingkungan (Susanna D, 2003). Ada 3 fase 

klinik yaitu : 
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1) Mencoba 

2) Kadang-kadang menggunakan 

3) Menggunakan setiap hari 

b. Tar 

Tar ditemukan pada rokok yang dibakar. Eugenol atau minyak cengkeh 

diklasifikasikan sebagai tar. Di dalam tar, dijumpai zat-zat karsinogen 

seperti polisiklik hidrokarbon aromatis, yang menyebabkan terjadinya 

kanker paru-paru. Adanya nitrosamine di dalam rokok yang berpotensi 

besar sebagai zat karsinogenik terhadap jaringan paru-paru (Susanna D, 

2003:12). Tar juga dapat merangsang jalan nafas, dan tertimbun di 

saluran nafas, yang akhirnya menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, 

kanker saluran nafas, lidah atau bibir (Jaya M, 2009). 

 

c. Karbon Monoksida 

Gas ini bersifat toksik dan dapat menggeser oksigen dari transport 

hemoglobin. Di dalam rokok, terdapat 2-6% gas karbon monoksida 

pada saat merokok, sedangkan gas karbon monoksida yang dihisap 

perokok paling rendah 400 ppm (part per million) sudah dapat 

meningkatkan kadar karboksi-hemoglobin dalam darah sejumlah 2-

16%. Kadar normalkarboksi-hemoglobin hanya 1% pada bukan 

perokok. Seiring berjalannya waktu, terjadinya polisitemia yang akan 

mempengaruhi saraf pusat (Sitepoe M, 2000). 

 

d. Timah Hitam 

Timah hitam merupakan partikel asap rokok. Setiap batang rokok yang 

diisap mengandung 0,5 mikrogram timah hitam. Apabila seseorang 
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menghisap 1 bungkus rokok perhari, akan menghasilkan 10 mikrogram 

timah hitam, sedangkan batas bahaya kadar timah hitam di dalam tubuh 

adalah 20 mikrogram/hari (Sitepoe M, 2000). 

 

2.3 Kebijakan Pemerintah Tentang Gambar Seram Pada Bungkus Rokok 
 

Dengan semakin meningkatnya angka perokok pemula di Indonesia menurut 

survey yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey, maka pemerintah 

tidak tinggal diam dalam menyikapi hal ini. Pemerintah telah mengatur 

kebijakan mengenai gambar seram pada kemasan rokok ini yang tertuang 

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, yang 

dimaksud dengan kemasan adalah bahan yang digunakan mewadahi dan/atau 

membungkus produk tembakau baik yang bersentuhan dengan produk 

tembakau maupun tidak.  Selain pengertian kemasan diketahui juga 

pengertian dari Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan 

Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan 

dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk 

mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang 

ditawarkan.  

 

Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi 

Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Di dalam Permenkes No. 28 

tahun 2013 tersebut dijelaskan mengenai ketentuan untuk menggunakan 
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gambar yang berisikan peringatan kesehatan akibat yang ditimbulkan dari 

rokok.  

Klimchuk dan Krasovec (2007) mengatakan bahwa unsur dari desain 

kemasan yang terpenting adalah gambar, pesan/informasi, warna dan ukuran. 

1. Gambar, yaitu sebuah representasi spasial dari fenomena obyek, adegan, 

atau lainnya. 

2. Pesan/informasi, adalah sebuah informasi tertulis yang memiliki tujuan 

tertentu 

3. Warna, adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya 

sempurna. Warna diukur dengan pernyataan terkait persepsi responden 

mengenai warna pada gambar peringatan merokok pada kemasan rokok. 

4. Ukuran, adalah besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap 

suatu standar atau satuan ukur. 

Terdapat 5 jenis gambar berwarna dan tulisan yang harus digunakan untuk 

kemasan rokok sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2013, yaitu: 

 

Gambar 1: Gambar Seram Pada Kemasan Rokok 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar Kanker Mulut 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Orang Merokok Dengan Asap Yang Membentuk 

Tengkorak 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar Kanker Tenggorokan 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar Orang Merokok Dengan Anak Di Dekatnya 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar Paru-Paru Yang Menghitam Karena Kanker 

 

 

Dalam penelitian ini ditampilkan peringatan rokok bergambar berupa 

pemberian visualisasi peringatan bahaya yaitu kanker mulut, kanker paru-

bronkitis akut-tenggorokan, serta pemberian visualisasi peringatan bahaya 

asap rokok yaitu merokok membahayakan anak (ilustrasi bapak 

menggendong anak sambil merokok) dan ilustrasi kematian (ilustrasi orang 

merokok disamping tengkorak). Peringatan bahaya merokok adalah 

pemasangan iklan dengan disertai gambar penyakit menyeramkan dan tulisan 

peringatan yang bernada keras yang bertujuan untuk mencegah anak di bawah 

umur dan perokok pemula agar tidak mengonsumsi dan berhenti merokok.  

 

Menurut Wiria (2007), suatu desain kemasan yang menarik dibangun dari 

elemen visual dan elemen struktural yang didesain sedemikian rupa untuk 

menimbulkan suatu respon positif pada konsumennya. Elemen visual adalah 

bagian kemasan yang menarik perhatian konsumen pada saat melihat seperti 

warna kemasan, bentuk kemasan, dan desain grafis seperti ukuran, gambar 

dan slogan pada label kemasan. Sedangkan elemen struktural adalah bahan 

atau material yang digunakan pada kemasan.  
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Menurut Aditama (1997) mencantumkan bahaya merokok pada setiap 

bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi kesempatan pada calon 

pembeli agar menimbang-nimbang, apakah akan membeli barang yang 

berbahaya. Tulisan dan gambar peringatan merokok bervariasi dari yang 

paling sederhana, yang hanya menuliskan  “merokok berbahaya bagi 

kesehatan” sampai ke tulisan yang lebih spesifik, contohnya “merokok dapat 

menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis kronik dan emfisema, penyakit 

jantung koroner dan gangguan pada janin dalam kandungan. Selain itu, diatur 

juga mengenai ukuran yang harus digunakan pada kemasan rokok. Ukuran 

yang harus digunakan pada semua kemasan rokok adalah panjang 7 cm dan 

lebar 5 cm. 

 

2.4 Sikap 
 

2.4.1 Pengertian Sikap 
 

Kata sikap berasal dari bahasa latin yaitu: aptus, yang berarti 

“kecocokan” atau “kesesuaian”. Secara istilah sikap (attitude) pertama 

kali digunakan oleh Herbert Spencer pada tahun 1862, yang diartikan 

sebagai status mental atau kejiwaan seseorang. Sejumlah ahli psikologi 

seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood menyatakan 

bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yang 

mana dapat memihak (favorable) maupun tidak memihak (unfavorable) 

pada suatu obyek tertentu. 

 

Menurut Sherif (dalam Azwar, 2005), sikap menentukan keajegan dan 

kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus 

manusia atau kejadian-kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu 
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keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah 

laku. Sedangkan menurut kelompok ahli psikologi sosial seperti Chave, 

Bogardus, La Pierre, Mead dan Gordon Allport menganggap sikap 

sebagai kesiapan (kecenderungan potensial) untuk bereaksi pada suatu 

obyek dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2005). 

 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan 

perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan 

cara-cara tertentu terhadap objek sikap.  Objek sikap boleh berupa 

benda, orang, tempat, gagasan, situasi atau kelompok. Jadi, pada 

kenyataannya tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri. Sikap haruslah 

diikuti oleh kata “terhadap”, atau “pada” objek sikap. Bila ada orang 

yang berkata, “Sikap saya positif”, kita harus mempertanyakan “Sikap 

terhadap apa atau siapa?” (Rakhmat, 2005). 

  

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang sikap remaja 

mengenai adanya peringatan berupa gambar seram pada kemasan 

rokok, yakni sikap untuk tidak merokok. Berdasarkan definisi sikap di 

atas, maka yang dimaksud dengan sikap remaja untuk tidak merokok 

adalah suatu bentuk kecenderungan untuk bertindak, merasa, 

berpersepsi dan berpikir terhadap rokok oleh remaja yang timbul akibat 

dari melihat gambar peringatan bahaya akibat dari rokok pada kemasan 

rokok. 
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2.4.2 Komponen Sikap 

 

Komponen-komponen sikap menurut Mann (Syaifudin, 1996) antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a. Komponen kognitif 

Yaitu pengetahuan, persepsi, kepercayaan dan kerangka berfikir yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif 

ini dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama bila 

menyangkut masalah atau problem yang kontroversial. 

 

b. Komponen afektif  

Merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut 

masalah emosi seperti perhatian, rasa senang dan rasa puas. Aspek 

emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai 

komponen sikap dan merupakan aspek yang palig bertahan terhadap 

pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. 

 

c. Komponen konatif 

Yaitu berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk 

bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. 

 

Ketiga komponen tersebut akan saling berkaitan untuk membentuk 

sikap remaja. Pada penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh dari 

gambar seram pada kemasan rokok terhadap sikap remaja untuk tidak 

merokok.  Komponen-komponen sikap tersebut yang akan menjadi 

indikator variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu sikap remaja untuk 

tidak merokok.  
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2.5 Remaja 
 

Menurut Hurlock (2002:206) remaja adalah mereka yang berada pada usia 

12-18 tahun. Monks, dkk (2004:262) memberi batasan usia remaja adalah 12-

21 tahun. Berdasarkan batasan yang diberikan para ahli, dapat dilihat bahwa 

mulainya masa remaja relatif sama, tapi berakhirnya masa remaja sangat 

bervariasi. Bahkan ada yang dikenal juga dengan istilah remaja yang 

diperpanjang, dan remaja yang diperpendek. 

 

Menurut Erickson (Gunarsa, 2003) masa remaja adalah masa terjadinya krisis 

identitas atau pencarian jati diri. Karekteristik remaja yang sedang berproses 

untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri 

remaja dan berimbas pada lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut John W. 

Santrock (2003: 26) remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi 

antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif, dan sosial-emosional. 

 

Berdasarkan definisi remaja pada penjelasan di atas, awal dari masa remaja 

menurut Hurlock dan Monks memiliki kesamaan usia, yaitu pada  usia 12 

tahun. Pada usia tersebut remaja termasuk dalam kategori perokok pemula 

atau perokok yang masih baru saja mencoba untuk merokok. Pada usia 

remaja yang masih mencari jati diri tersebut, remaja cenderung akan 

terpengaruh atau masih pensaran dengan hal-hal baru yang menarik perhatian 

mereka.  

 

Berkaitan dengan penelitian ini, usia dimulainya fase remaja sama dengan 

usia dari siswa SMP, yaitu pada rentang 12-14 tahun.  Pada rentang usia 

tersebut yang menurut para ahli dinamakan sebagai tahap remaja awal. Oleh 
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karena itu, pada penelitian ini penulis akan memilih siswa SMP sebagai objek 

dari penelitian ini. 

 

2.6 Perilaku Merokok pada Remaja 
 

Ada beberapa faktor yang mepengaruhi perilaku merokok pada remaja. 

Menurut Juniarti dan Mu’tadin, beberapa faktor yang mepengaruhi kebiasaan 

merokok adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Orang Tua 

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi remaja menjadi perokok adalah 

anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, 

orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan 

hukuman fisik yang keras. Menjadikan mereka lebih mudah untuk 

menjadi perokok dibanding anak-anak muda yang berasal dari 

lingkungan rumah tangga yang bahagia. Remaja yang yang berasal dari 

kelurga bahagia akan menekankan nilai-nilai sosial, agama dengan agar 

tidak terlibat dengan rokok, narkoba, minuman beralkohol. Pengaruh 

paling kuat adalah bila orang tua sendiri menjadi figur perokok berat 

maka anak-anaknya akan mungkin untuk mengikutinya. 

 

b. Pengaruh Teman 

 
Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja yang 

merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah 

perokok juga demikian sebaliknya. Dari fakta tersebut ada dua 

kemungkinan yang terjadi, pertama kali remaja mengenal dan 

terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-teman remaja 

tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka 

semua menjadi perokok. Diantara remaja perokok terdapat 87% 
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mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih dari sahabat yang 

merokok begitu pula dengan remaja non perokok (Tarwoto, 2010). 

 

c. Faktor Kepribadian 

 
Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin 

melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari 

kebosanan. Namun kepribadian yang bersifat prediktif pada pengguna 

obat-obatan (termasuk rokok) ialah konformitas (kesesuaian) sosial. 

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada berbagai tes konformitas sosial 

lebih mudah untuk menggunakan dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki skor yang rendah pada berbagai tes konformitas sosial 

(Tarwoto, 2010). 

 

d. Pengaruh Iklan 

 
Enam prinsip dasar iklan yaitu adanya pesan tertentu, dilakukan oleh 

komunikator, dilakukan dengan cara non personal, disampaikan untuk 

khalayak tertentu dalam penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan 

cara membayar dan penyampaian pesan tersebut mengaharapkan dampak 

tertentu. 

Iklan rokok dapat melalui media televisi, radio, media cetak, reklame, 

promosi langsung ke orangnya, kegiatan promosi, konser dan kontes. 

Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan 

gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour, 

membuat remaja seringkali terpengaruh untuk mengikuti perilaku seperti 

yang ada dalam iklan tersebut (Tarwoto, 2010). 
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e. Pengetahuan 

 
Adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan 

terhadap obyek tertentu. Pengindraan melalui panca indra manusia 

seperti: penglihatan, pendengaran, pembau, rasa dan raba. Faktor 

pengetahuan juga akan mempengaruhi perilaku merokok seseorang. Jika 

mereka benar-benar paham akan dampak yang diterima maka seharusnya 

mereka menghindari dan menghentikan perilaku merokok. Namun ada 

juga orang yang sudah paham tetapi tetap menjalankan perilaku merokok 

tersebut. Hal ini dikarenakan pengaruh adiksi yang sudah membuat 

mereka kecanduan rokok sehingga sulit untuk meninggalkan perilaku 

merokok. Pengaruh jangka panjangnya juga, membuat orang-orang tidak 

terlalu memikirkan akibat yang akan ditimbulkan karena saat ini mereka 

masih merasa sehat dan nyaman dengan tubuhnya (Notoadmodjo, 2003). 

 

2.7 Penjelasan Tentang Persepsi Visual 

 

Dalam psikologi, persepsi visual adalah kemampuan manusia untuk 

menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh mata. Hasil dari persepsi 

ini disebut sebagai penglihatan (eyesight, sight atau vision). Unsur-unsur 

ragam psikologi dalam penglihatan secara umum terangkum dalam sistem 

visual. Sistem visual pada manusia memungkinkan untuk beradaptasi dengan 

informasi dari lingkungannya. Masalah utama dari persepsi visual ini tidak 

semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina. Namun lebih pada 

bagaimana menjelaskan persepsi dari apa yang benar-benar manusia lihat. 

 

Tujuan dari persepsi visual adalah untuk mengidentifikasi variasi pengalaman 

untuk memperoleh respon terhadap lingkungan terbangun melalui media 

stimulasi fotografi. Sistem visual pada manusia memungkinkan seseorang 
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menyerap informasi dari lingkungannya. Dengan demikian, dari penjelasan 

mengenai persepsi visual tersebut dapat diperloleh kesimpulan bahwa adanya 

pengaruh dari gambar yang dilihat seseorang terhadap aspek psikologinya. 

 

2.8  The Extended Parallel Process Model 
 

Salah satu teori yang menjelaskan efek komunikasi kampanye adalah The  

Extended Parallel Process Model. Teori ini adalah teori yang termasuk dalam 

Teori Komunikasi Kampanye dan dikembangkan oleh Kim Witte. The 

Extended Parallel Process Model  menggambarkan kondisi ketika fear 

appeals akan efektif atau tidak efektif sebagai pesan kampanye. Fear appeals 

adalah pesan persuasif yang dirancang untuk menakut-nakuti orang dengan 

menggambarkan hal-hal mengerikan yang akan terjadi apabila mereka tidak 

melakukan apa yang disarankan oleh pesan tersebut. Fear appeals biasanya 

menggunakan bahasa yang jelas, bahasa pribadi, dan rincian atau gambar 

berdarah, strategi ini populer di kampanye kesehatan dan kampanye politik. 

Setiap orang dapat mengingat pesan kesehatan yang memperingatkan hal 

mengerikan akan terjadi jika orang tidak berolahraga secara teratur, makan 

dengan benar, teratur memeriksakan diri, mengenakan peralatan keselamatan, 

atau mengambil pencegahan dari beberapa macam penyakit. EPPM 

menggambarkan tiga komponen fear appeals yang memprediksi apakah 

paparan pesan mengarah pada penerimaan, menghindari, atau reaktansi, yaitu:  

 

1. Ketakutan (Fear)  

Ketakutan adalah bagian emosional dari pesan. Ketakutan yang dirasakan 

yaitu adanya rasa takut yang ditimbulkan setelah melihat pesan yang 

ditampilkan pada gambar. Pesan yang berisikan penyakit atau ancaman 
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akan lebih menimbulkan rasa takut yang semakin besar dampaknya kepada 

pembacanya. 

 

2. Ancaman (Threat)  

Ancaman mengacu pada keparahan yang dirasakan dari pesan (Perceived 

Severity) misalnya merokok dapat menyebabkan penyakit kanker mulut, 

dan persepsi kerentanan dari pesan (Perceived Susceptibility) misalnya, 

saya atau perokok lainnya dapat terkena penyakit kanker mulut.  

 

3. Keberhasilan yang dirasakan (Perceived Efficacy)  

Keberhasilan yang dirasakan terdiri dari keberhasilan tanggapan (Response 

Efficacy) misalnya, dengan tidak berada di dekat orang yang sedang 

merokok seseorang akan terhindar dari penyakit akibat asap merokok; dan 

keberhasilan sendiri (Self-Efficacy) misalnya, saya yakin bahwa saya bisa 

tidak merokok atau tidak berada dekat dengan orang yang sedang merokok 

agar terhindar dari penyakit akibat asap rokok.  

 

Extended Parallel Process Model menjelaskan bagaimana ancaman dapat 

memulai dan memotivasi pemrosesan pesan karena semakin besar ancaman, 

semakin besar rasa takut yang dirasakan, lebih banyak perhatian yang 

didapatkan dari pesan, dan lebih melibatkan pesan. Apabila tingkat keparahan 

dan kerentanan dari ancaman tersebut dirasakan oleh individu, lalu kemudian 

ia meyakini ancaman tersebut dan terdorong untuk mengatasinya, maka dapat 

dikatakan bahwa individu menyadari bahwa dirinya berada pada risiko 

bahaya yang parah dan menjadi termotivasi untuk mengubah perilakunya. 

Pada dasarnya, teori EPPM ini memberikan arahan untuk penggunaan pesan 
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dalam kampanye yang bertujuan untuk menakut-nakuti orang hingga 

bertindak, (Littlejohn and Foss, 2009: 90). 

 

2.9 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan data dari Litbang Depkes, yang menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan jumlah perokok di Indonesia yang signifikan dari tahun ke tahun. 

Lebih diperparah lagi bahwa angka peningkatan ini juga terjadi pada perokok 

pemula yang masih tergolong dalam usia remaja. Sebagaimana telah banyak 

penelitian yang menunjukkan bahwa rokok membawa akibat yang berbahaya 

bagi para penggunanya maupun orang lain yang berada di dekatnya. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi semakin banyaknya jumlah perokok di 

Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk menekan 

angka konsumsi rokok. Salah satu dari aturan tersebut adalah UU No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang diperkuat lagi dengan PP No. 109 Tahun 

2012 Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan, mulai tahun 2014 seluruh rokok yang 

beredar di Indonesia harus menyertakan peringatan bahaya rokok, disertai 

gambar menyeramkan dari akibat merokok pada bungkusnya. 

 

Kampanye anti-rokok dengan menggunakan peringatan kesehatan bergambar 

memiliki dampak positif yang besar. Penelitian di beberapa negara 

menunjukkan bahwa peringatan kesehatan bergambar lebih diperhatikan 

daripada hanya teks/tertulis, lebih efektif untuk pendidikan bagi perokok 

tentang resiko kesehatan akibat merokok dan untuk meningkatan pengetahuan 

perokok tentang  
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resiko kesehatan akibat merokok serta adanya pengaruh terhadap sikap untuk 

tidak merokok. 

 

Klimchuk dan Krasovec (2007) mengatakan bahwa unsur dari desain 

kemasan yang terpenting adalah gambar, pesan, warna dan ukuran.  

  

1. Gambar, yaitu sebuah representasi spasial dari fenomena obyek, adegan, 

atau lainnya. Di mana terdapat 5 jenis gambar berwarna dan tulisan yang 

harus digunakan untuk kemasan rokok sesuai dengan Permenkes No 28 

Tahun 2013, yaitu 

a. Gambar Kanker Mulut  

b. Gambar orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak  

c. Gambar kanker tenggorokan  

d. Gambar orang merokok dengan anak di dekatnya  

e. Gambar paru-paru yang menghitam karena kanker dan tulisan  

 

2. Pesan, adalah sebuah informasi tertulis yang memiliki tujuan tertentu. 

Setiap gambar seram pada kemasan rokok tersebut disertai pula tulisan 

sebagai berikut: 

a. “MEROKOK SEBABKAN KANKER MULUT” 

b. “MEROKOK MEMBUNUH MU” 

c. “MEROKOK SEBABKAN KANKER TENGGOROKAN” 

d. “MEROKOK DEKAT ANAK BERBAHAYA BAGI MEREKA” 

e. “MEROKOK SEBABKAN KANKER PARU-PARU DAN 

BRONKITIS KRONIS”. 
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3. Warna, adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya 

sempurna. Warna diukur dengan pernyataan terkait persepsi responden 

mengenai warna pada gambar peringatan merokok pada kemasan rokok. 

 

4. Ukuran, adalah besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap 

suatu standar atau satuan ukur. Ukuran yang harus digunakan pada semua 

kemasan rokok adalah panjang 7 cm dan lebar 5 cm. 

 

Teori Extended Parallel Process Model menjelaskan bahwa ancaman yang  

menimbulkan rasa takut dapat menjadi media dalam mempengaruhi 

perubahan sikap. Ancaman yang menimbulkan rasa takut atau fear appeals 

dalam teori ini adalah pesan persuasif yang dirancang untuk menakut-nakuti 

orang dengan menggambarkan hal-hal mengerikan yang terjadi apabila 

mereka tidak melakukan apa yang disarankan oleh pesan tersebut. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa, teori Extended Parallel Process Model dapat 

diaplikasikan dalam menjelaskan pengaruh positif terhadap sikap remaja 

untuk tidak merokok.  

 

The Extended Parallel Process Model menggambarkan kondisi ketika fear 

appeals akan efektif atau tidak efektif sebagai pesan kampanye. Fear appeals 

tersebut yaitu: 

1. Ketakutan (Fear)  

Ketakutan adalah bagian emosional dari pesan.  

 

2. Ancaman (Threat)  

Ancaman mengacu pada keparahan yang dirasakan dari pesan (Perceived  

Severity). 
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3. Keberhasilan yang dirasakan (Perceived Efficacy)  

Keberhasilan yang dirasakan terdiri dari keberhasilan tanggapan (Response  

Efficacy)  

 

Menurut Mann (dalam Syaifudin, 1996), bahwa aspek kognitif mencakup 

faktor pengetahuan, persepsi dan kepercayaan. Maka pengetahuan remaja 

yang didapat dari melihat gambar seram pada kemasan rokok mengenai 

penyakit-penyakit yang disebakan oleh rokok menjadi salah satu indikator 

yang mempengaruhi sikap remaja terhadap rokok. Indikator lainnya yaitu dari 

persepsi yang didapat remaja setelah melihat gambar seram pada kemasan 

rokok. Dari gambar tersebut remaja akan beranggapan bahwa merokok dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Selain hal tersebut, 

faktor kepercayaan juga menjadi indikator yang mempengaruhi aspek 

kognitif remaja. Setelah melihat gambar seram pada kemasan rokok tersebut, 

remaja akan percaya bahwa rokok dapat menimbulkan penyakit seperti pada 

yang terdapat pada gambar kemasan rokok tersebut. Sehingga bagan 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 2: Bagan Kerangka Pikir 

 

Gambar Seram 

 

Desain gambar seram: 

 

1. Gambar seram 

a. Pemilihan gambar  

 

2. Pesan/informasi 

a. Kejelasan pesan  

b. Pesan mudah dimengerti 

c. Penggunaan huruf kapital 

 

3. Warna 

a. Penggunaan warna  

 

4. Ukuran 

a. Ukuran gambar 

proporsional dengan 

kemasan 

 

5. Frekuensi 

a. Intensitas melihat gambar 

seram 

 

 

 

 

 

Sikap Remaja Untuk Tidak Merokok 

 

a. Aspek kognitif remaja mengenai 

gambar seram pada kemasan rokok 

1. Pengetahuan  

2. Persepsi  

3. Kepercayaan  

b.Aspek afektif remaja 

1. Ketakutan (Fear) 

2. Ancaman (Threat) 

c. Aspek konatif (Keberhasilan yang 

dirasakan/Perceived Efficacy) remaja 

1. Kehendak remaja untuk menjauhi 

rokok 

2. Kehendak remaja untuk menjauh 

dari sekitar orang yang merokok 

3. Kehendak remaja untuk menolak 

ketika ditawari untuk merokok 

4. Kehendak remaja untuk tidak akan 

terpengaruh ajakan untuk merokok 

The 

Extended 

Parallel 

Process 

Model 
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2.10 Hipotesis 
 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2006). Berdasarkan kerangka pikir di 

atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 

Ho :  Tidak ada pengaruh gambar seram pada kemasan rokok terhadap sikap 

remaja siswa SMP N 19 Bandar Lampung untuk tidak merokok. 

 

Hi :   Ada pengaruh gambar seram pada kemasan rokok terhadap sikap remaja 

siswa SMP N 19 Bandar Lampung untuk tidak merokok. 

 
 
 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Paradigma Komunikasi 
 

Menurut Ritzer (2005), paradigma merupakan landasan awal subjek dalam 

sebuah ilmu. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa  paradigma harus memuat empat 

komponen, yaitu: 

1. Apa yang harus dipelajari. 

2. Pertanyaan apa yang harus dilontarkan. 

3. Bagaimana pertanyaan tersebut dilontarkan 

4. Peraturan apa saja yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban-

jawaban yang akan muncul. 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma positivisme. Menurut 

paradigma positivisme, komunikasi merupakan sebuah proses linier atau proses 

sebab akibat yang mencerminkan upaya pengirim pesan untuk mengubah 

pengetahuan penerima pesan yang pasif (Ardianto, 2009). Paradigma ini 

memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim. Berhasil atau tidaknya 

sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pengirim 

dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima ataupun mempelajari sifat 

dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan. 

Alasan penulis menggunakan paradigma positivisme dalam penelitian ini adalah 

karena berdasar dari penjelasan bahwa paradigma positivisme merupakan sebuah 
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proses linier yang mencerminkan upaya pengirim pesan untuk mengubah 

pengetahuan penerima pesan. Dalam penelitian ini, proses linier tersebut 

tergambar dalam adanya upaya dari pemerintah untuk mengubah pengetahuan 

penerima pesan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dengan cara 

membuat suatu peraturan yang berisikan gambar seram mengenai bahaya yang 

ditimbulkan akbiat dari merokok yang terdapat pada kemasan rokok. 

 

3.2 Tipe Penelitian 
 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang menjelaskan kausal 

antar variabel-variabel dengan menggunakan analisis statistik (Singarimbun dan 

Effendi, 2006). Penelitian ini meiliki dua variabel, variabel pertama yaitu gambar 

seram pada kemasan rokok. Sedangkan variabel kedua adalah sikap remaja untuk 

tidak merokok. 

 

3.3 Metode Penelitian 
 

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode penelitian survey 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan 

Effendi, 2006). Selanjutnya untuk mengolah data yang terkumpul menggunakan 

program pengolahan data SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 

17. 
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3.4 Variabel Penelitian 
 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel stimulus/prediktor/eksogen/bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009:56). Variabel bebas 

(Variabel X) dalam penelitian ini adalah gambar seram pada kemasan 

rokok. 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel output/konsekuen/endogen/terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

independen/bebas (Sugiyono, 2009:56). Variabel terikat (Variabel Y) 

dalam penelitian ini adalah sikap remaja untuk tidak merokok. 

 

3.5 Definisi Konseptual 
 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006), definisi konsep adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka definisi konsep penelitian ini adalah: 

1. Gambar seram pada kemasan rokok 

Gambar seram pada kemasan rokok adalah media komunikasi yang 

digunakan pemerintah, dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan 
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Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, 

yang berisikan gambar peringatan kesehatan yang ditimbulkan akbiat 

rokok. Gambar yang digunakan yaitu berupa lima buah gambar yang 

menunjukkan akibat yang dapat ditimbulkan dari rokok. 

 

2. Sikap remaja untuk tidak merokok 

Sikapremaja untuk tidak merokok adalah suatu bentuk kecenderungan 

untuk bertindak, merasa, berpersepsi dan berpikir terhadap rokok oleh 

remaja yang timbul akibat dari melihat gambar peringatan bahaya akibat 

dari rokok pada kemasan rokok. 

 

3.6 Definisi Operasional 
 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006), definisi operasional 

adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel. Adapun indikator pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Gambar Seram Pada Kemasan Rokok 

Indikator yang diukur: 

a. Gambar seram 

Gambar merupakan sebuah representasi spasial dari fenomena obyek, 

adegan, atau lainnya. Dalam aspek ini, pemilihan gambar seram 

mengenai  bahaya yang ditimbulkan dari rokok sangat berpengaruh 

terhadap pesan yang disampaikan pada kemasan rokok. Dengan 

indikator yang diukur yaitu setelah melihat gambar tersebut dapat 

menimbulkan rasa takut dan jijik. 
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b. Warna 

Penggunaan warna, dilihat dari penggunaan warna pada gambar 

seram untuk menambah kesan seram pada gambar. Dengan indikator 

yang diukur yaitu apakah penggunaan warna pada gambar tersebut 

dapat menambah kesan seram pada gambar yang menampilkan 

bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat rokok. 

 

c. Pesan/Informasi 

Dengan indikator yang diukur, yaitu : 

1. Kejelasan pesan yang disampaikan, diukur dari dapat 

dimengerti atau tidak pesan yang ditampilkan dalam gambar 

oleh responden. 

2. Pesan yang disampaikan mudah dimengerti, diukur dari 

pesan yang ditampilkan oleh gambar dapat dengan mudah 

dimenegerti oleh responden. 

 

d. Ukuran Gambar 

Ukuran yang harus digunakan pada semua kemasan rokok adalah 

panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Ukuran tersebut dimaksudkan agar 

gambar seram tersebut dapat terlihat jelas pada kemasan rokok. 

Dengan indikator yang diukur yaitu apakah ukuran gambar seram 

tersebut sudah proporsional dengan ukuran kemasan rokok, dan dapat 

terlihat dengan jelas pesan yang ditampilkan oleh gambar. 
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e. Frekuensi  

Intensitas responden melihat gambar seram yang terdapat pada 

kemasan rokok. Dengan indikator yang diukur yaitu apakah 

responden tersebut sudah pernah melihat gambar seram pada 

kemasan rokok dan seberapa sering dia melihat gambar seram 

tersebut. 

 

2. Sikap Remaja Untuk Tidak Merokok 

Dengan indikator yang diukur, yaitu: 

a. Aspek kognitif remaja mengenai gambar seram pada kemasan 

rokok 

1. Pengetahuan, dengan indikator yang diukur yaitu: 

a. Mengetahui adanya gambar seram mengenai dampak 

akibat dari merokok pada kemasan rokok 

b. Pemahaman pada pesan yang disampaikan oleh gambar 

seram pada kemasan rokok mengenai bahaya yang 

ditimbulkan akibat rokok. 

c. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat rokok 

terhadap kesehatan diri sendiri. 

d. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat rokok 

terhadap kesehatan orang lain di sekitar. 
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2. Persepsi 

Kesan yang didapat remaja mengenai rokok setelah melihat 

gambar seram pada kemasan rokok yang menggambarkan 

dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Dengan 

indikator yang diukur yaitu dari kesan yang diperoleh 

responden setelah melihat gambar seram pada kemasan rokok. 

 

3. Kepercayaan, dengan indikator yang indikator yaitu: 

a. Percaya bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit yang berbahaya seperti yang terdapat pada 

gambar seram pada kemasan rokok. 

b. Percaya bahwa rokok dapat berbahaya bagi orang lain 

yang berada di sekitar seperti yang terdapat pada gambar 

seram pada kemasan rokok. 

 

b. Aspek afektif remaja siswa SMP N 19 Bandar Lampung 

1. Ketakutan (Fear), yaitu merupakan bagian emosional yang 

dirasakan responden setelah melihat gambar seram pada 

kemasan rokok. Rasa ketakutan yang dirasakan seperti bahwa 

merokok dapat menyebabkan penyakit seperti yang terlihat 

pada gambar. 

2. Ancaman (Threat), yaitu mengacu pada keparahan yang 

dirasakan dari pesan (Perceived Severity) misalnya merokok 

dapat menyebabkan penyakit kanker mulut, dan persepsi 
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kerentanan dari pesan (Perceived Susceptibility) misalnya, 

saya atau perokok lainnya dapat terkena penyakit kanker 

mulut. 

 

c. Aspek konatif 

1. Kehendak responden untuk menjauhi rokok. Dengan indikator 

yang diukur yaitu sikap responden untuk menjauhi rokok 

setelah melihat gambar. 

2. Kehendak responden untuk menjauh dari sekitar orang yang 

merokok. Dengan indikator yang diukur yaitu sikap responden 

untuk menjauh dari sekitar orang yang merokok setelah melihat 

gambar. 

3. Kehendak responden untuk menolak ketika ditawari untuk 

merokok. Dengan indikator yang diukur yaitu sikap responden 

untuk menolak ketika ditawari untuk merokok setelah melihat 

gambar. 

4. Kehendak responden untuk tidak akan terpengaruh ajakan 

untuk merokok. Dengan indikator yang diukur yaitu sikap 

responden untuk tidak akan terpengaruh ajakan untuk merokok 

setelah melihat gambar. 
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Tabel 3. Indikator Variabel Penelitian 

 

No. Variabel Dimensi Indikator Skala 

1 Gambar Seram 

(Variabel X) 

a. Gambar 

seram 

1. Menimbulkan rasa takut 

2. Menimbulkan rasa jijik 

 

Ordinal 

  b. Warna Penggunaan warna pada gambar 

tersebut dapat menambah kesan 

seram pada gambar yang 

menampilkan bahaya penyakit 

yang ditimbulkan akibat rokok 

 

Ordinal 

  c. Pesan/Inf

ormasi 

1. Kejelasan pesan yang 

disampaikan 

2. Pesan yang 

disampaikan mudah 

dimengerti 

 

Ordinal 

  d. Ukuran 

Gambar 

Ukuran yang harus digunakan 

pada semua kemasan rokok 

adalah panjang 7 cm dan lebar 5 

cm. 

 

Ordinal 

  e. Frekuensi  Intensitas responden melihat 

gambar seram yang terdapat 

pada kemasan rokok 

 

Ordinal 

2 Sikap Remaja 

Untuk Tidak 

Merokok 

(Variabel Y) 

Kognitif: 

1. Pengetah

uan 

a. Mengetahui adanya 

gambar seram mengenai 

dampak akibat dari 

merokok pada kemasan 

rokok 

b. Pemahaman pada pesan 

yang disampaikan oleh 

gambar seram pada 

kemasan rokok mengenai 

bahaya yang ditimbulkan 

akibat rokok 

c. Mengetahui dampak 

yang ditimbulkan akibat 

rokok terhadap kesehatan 

diri sendiri 

d. Mengetahui dampak 

yang ditimbulkan akibat 

rokok terhadap orang lain 

di sekitar 

 

Ordinal 
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  2. Persepsi Kesan yang didapat remaja 

mengenai rokok setelah 

melihat gambar seram pada 

kemasan rokok yang 

menggambarkan dampak 

berbahaya yang ditimbulkan 

akibat rokok 

 

Ordinal 

3. Kepercay

aan 

a. Percaya bahwa rokok 

dapat menyebabkan 

berbagai macam penyakit 

yang berbahaya seperti 

yang terdapat pada 

gambar seram pada 

kemasan rokok 

b. Percaya bahwa rokok 

dapat berbahaya bagi 

orang lain yang berada di 

sekitar seperti yang 

terdapat pada gambar 

seram pada kemasan 

rokok 

 

Ordinal 

  Afektif: 

1. Ketakutan 

 

Merupakan bagian emosional 

yang dirasakan responden 

setelah melihat gambar seram 

pada kemasan rokok 

 

Ordinal 

  2. Ancaman Mengacu pada keparahan yang 

dirasakan dari pesan, misalnya 

merokok dapat menyebabkan 

penyakit kanker mulut 

 

Ordinal 

  Konatif: 1. Kehendak remaja untuk 

menjauhi rokok 

2. Kehendak remaja untuk 

menjauh dari sekitar 

orang yang merokok 

3. Kehendak remaja untuk 

menolak ketika ditawari 

untuk merokok 

4. Kehendak remaja untuk 

tidak akan terpengaruh 

ajakan untuk merokok 

Ordinal 
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3.7 Populasi 

 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006), populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga atau kelompok orang yang 

menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka pada penelitian 

ini sasaran yang penulis pilih untuk menjadi populasi penelitian adalah siswa 

SMP N 19 Bandar Lampung berjumlah 279 siswa, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan pada siswa 

SMP N 19 Bandar Lampung, maka penulis mengetahui jika terdapat 

beberapa siswa yang merokok di lingkungan sekitar SMP N 19 Bandar 

Lampung setelah jam pelajaran selesai. 

2. Berdasarkan data pra-riset yang penulis lakukan di SMP N 19 Bandar 

Lampung, bahwa dalam rentang waktu dari Agustus 2014 hingga Januari 

2015 terdapat 11 kasus siswa yang ketahuan merokok di dalam SMP N 19 

Bandar Lampung  pada saat jam pelajaran atau istirahat sekolah. Data 

pra-riset dari SMP N 19 Bandar Lampung ini juga saya bandingkan 

dengan beberapa sekolah yang lokasinya berdekatan, seperti SMP N 29 

B. lampung, SMP N 20 B. Lampung dan SMP Al Kautsar. Data mengenai 

siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4. Data Kasus Siswa Ketahuan Merokok Di Lingkungan 

Sekolah ( Periode Agustus 2014 – Januari 2015) 

No

. 

Nama Sekolah Siswa Yang Ketahuan Merokok 

1 SMP N 19 Bandar Lampung 11 siswa 

2 SMP N 29 Bandar Lampung 7 siswa 

3 SMP N 20 Bandar Lampung 9 siswa 

4 SMP Al Kautsar 4 siswa 

 Sumber : Pra-Riset Penulis Februari 2015 

 

3. Alasan penulis hanya meneliti siswa yang terdapat pada SMP N 19 

Bandar Lampung adalah karena berdasarkan data pra-riset yang telah 

penulis lakukan di sekolah tersebut, tidak terdapat kasus ketahuan 

merokok di lingkungan sekolah yang terjadi pada siswi SMP N 19 Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa SMP N 19 Bandar Lampung kelas 8 A-E yang berjumlah 279 

siswa dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel  5. Populasi Penelitian 

 

 Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 

No Kelas Jumlah Siswa Kelas Jumlah Siswa Kelas Jumlah Siswa 

1 7 A 20 siswa 8 A 21 siswa 9 A 18 siswa 

2 7 B 17 siswa 8 B 19 siswa 9 B 20 siswa 

3 7 C 18 siswa 8 C 18 siswa 9 C 17 siswa 

4 7 D 19 siswa 8 D 19 siswa 9 D 18 siswa 

5 7 E 16 siswa 8 E 20 siswa 9 E 19 siswa 

Jumlah 90 siswa  97 siswa  92 siswa 

Total 279 siswa 

Sumber: data pra-riset 2015 
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3.8 Sampel  
 

Menurut Sudarwan Darwin (2000: 89), sampel adalah sub-unit populasi survey. 

Adapun besar sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus 

Yamane dengan presisi sebesar 10% sebagai berikut: 

 

 

 

n = Besar ukuran sampel 

N = Besar ukuran Populasi 

d
2
 = Presisi (Sampling eror) 

3,79 

 

 
 

 

Dibulatkan menjadi 74 (siswa) 

Dari jumlah sampel di atas, akan dibulatkan jumlahnya menjadi 80 siswa. Hal itu 

dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang tidak terisi atau tidak 

dikembalikan. Selanjutnya untuk teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

n    = Banyak sampel 
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NX = Banyak populasi kelas X 

N    = Banyak populasi keseluruhan 

nx   = Banyak sampel kelas x (dari kelas tertentu) 

(Jalaludin Rahkmad, 1988: 31) 

 

Dimana jumlah siswa kelas 7 (tujuh) ada 90 siswa, kelas 8 (delapan) ada 97 

siswa dan kelas 9 (sembilan) ada 92 siswa. Maka berdasarkan rumus alokasi 

proporsional di atas maka penentuan besarnya jumlah sampel dari tiap kelas 

(kalas 7, 8 dan 9) di SMP N 19 Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 

 

Dibulatkan menjadi 26 (siswa) untuk kelas 7 

 

 

Dibulatkan menjadi 28 (siswa) untuk kelas 8 

 

 

Dibulatkan menjadi 26 (siswa) untuk kelas 9 

Besar jumlah sampel tiap kelas (kelas 7, 8 dan 9) dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 6. Jumlah Sampel 

No. Kelas Jumlah Responden 

1 Kelas 7 26 

2 Kelas 8 28 

3 Kelas 9 26 

Jumlah 80 

 

Terknik pengambilan sampel pada penelitian ini menunggunakan teknik 

sampling random sederhana. Dalam terknik sampling random sederhana peneliti 

menulis atau memberi nomor pada seluruh anggota populasi (populasi survey), 

lalu mengundinya (merandom/mengacak) sampai mendapatkan jumlah sampel 

yang dibutuhkan (Rachmat Kriyantono: 2006, 153-154). 

 

3.9 Jenis Data 
 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian 

(lapangan). 

2. Data Sekunder: data tambahan dari berbagai sumber, seperti buku 

literatur, majalah, surat kabar dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

3.10 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Kuesioner. Untuk mengumpulkan data primer, dengan memberikan 

kuesioner kepada responden dan menyediakan alternatif jawaban. 
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2. Dokumentasi. Untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai 

referensi seperti buku dan literatur lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3.11 Teknik Pengolahan Data 
 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Editing  

Yaitu kegiatan pemeriksaan kembali data yang didapat atau dikumpulkan dari 

lapangan, apakah ada kekeliruan dalam pengisiannya, tidak lengkap, tidak 

sesuai dan sebagainya. 

2. Koding 

Yaitu memberi tanda atau simbol sebagai skor dari data yang sudah diedit 

sehingga dapat dikelompokkan dalam klasifikasi masing-masing variabel 

yang telah ditentukan. 

3. Tabulasi 

Yaitu memasukkan data-data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan 

ke dalam tabel-tabel dengan baik untuk dianalisa, sehingga dapat dibaca dan 

dipahami dengan mudah. 

Untuk mengukur variabel penelitian digunakan kuisioner yang diberi nilai 

alternatif jawaban yang dipilih responden. Setiap pertanyaan dalam kuisioner 

akan diberi lima alternatif jawaban yaitu a, b, c, d dan e. Skor jawaban 
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menggunakan jenis data ordinal. Penentuan skor untuk masing-masing alternatif 

jawaban adalah sebagai berikut: 

a) Alternatif jawaban “a” akan diberi skor 5, berkategori sangat tinggi 

b) Alternatif jawaban “b” akan diberi skor 4, berkategori tinggi 

c) Alternatif jawaban “c” akan diberi skor 3, berkategori sedang 

d) Alternatif jawaban “d” akan diberi skor 2, berkategori rendah 

e) Alternatif jawaban “e” akan diberi skor 1, berkategori sangat rendah 

 

Kemudian setelah data ordinal didapat dari masing-masing responden, data akan 

akan dinaikkan menjadi data berskala interval (syarat jenis data yang bisa diolah 

dengan menggunakan SPSS) dengan menggunakan Method Of Successive 

Interval (MSI) pada Microsoft Exel. 

 

3.12 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

1. Uji Validitas 
 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan 

rumus Korelasi Product Moment, sebagai berikut: 

 

r =  

 

Keterangan: 

r = nilai validitas 

XY = hasil perkalian antara variabel X dan Y 

X = hasil skor angket variabel X 
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Y = hasil skor angket variabel Y 

X
2 
 = hasil perkalian kuadrat dari hasil angket variabel X 

Y
2
 = hasil perkalian kuadrat dari hasil angket variabel Y 

N = besarnya sampel 

 

Apabila nilai rXY (r hitung) > r tabel, maka item pertanyaan dari kuesioner 

tersebut dinyatakan alat tes yang valid. Sebaliknya apabila nilai rXY (r 

hitung < r tabel, maka item pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan 

tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 
 

Untuk mencari reliabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi 

angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Koefisien Alfa 

(Cronbach) yaitu: 

 

α = [ [  

 

 
Keterangan: 

α  = nilai reliabilitas 

K  = jumlah item pertanyaan 

∑            = nilai varians masing-masing item 

∑  = varians total 
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Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (Cronbach) didapatkan maka nilai tersebut 

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. jika nilai Alfa lebih 

kecil dari angka kritik tabel korelasi nilai r, maka pernyataan tersebut tidak 

reliabel. Sebaliknya jika nilai hitung korelasi product moment lebih besar 

dari angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut reliabel. 

3.13 Teknik Analisis Data 
 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta jenis data 

yang dianalisis untuk keperluan pengujian hipotesis. Dalam hal ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus Regresi Linier untuk mengetahui apakah variabel 

X dapat mempengaruhi variabel Y. 

 

Rumus Regresi Liniear sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

y  = variabel tidak bebas 

x  = skor variabel bebas 

a  = intercept conctant 

b  = koefisien regresi yang berhubungan dengan variabel bebas, yaitu 

angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan 

y = a + bx 
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pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi 

penurunan. 

Perhitungan Rumus Regresi Linier dengan menggunakan program SPSS. Untuk 

mencari nilai a dan b akan digunakan rumus sebagai berikut: 

 

a =  

 

b =  

 

Keterangan: 

y  = jumlah skor dari variabel terikat  

x  = jumlah skor dari variabel bebas 

n  = jumlah sampel (Kriyantono, Rachmat. 2006) 

Setelah dilakukan Uji Regresi Linier maka selanjutnya dapat dilakukan Uji T yang 

dimana Uji T merupakan uji yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terkait. 

 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

 

 

1. Gambaran Singkat SMP N 19 Bandar Lampung 

 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung merupakan salah satu SMP milik 

pemerintah yang beralamat di Jl. Turi Raya No. 1 Kecamatan TanjungSenang 

Bandar Lampung. Saat ini sekolah tersebut memiliki nomor statistik sekolah 

(NSS) dengan tipe sekolah “A” . SMP N 19 Bandar Lampung adalah Sekolah 

Standar Nasional.  

 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung Didirikan pada tanggal 23 Desember 1985 

di Kecamatan Kedaton waktu itu dengan nama SMP Negeri 2 Kedaton, 

kemudian diganti SLTP Negeri 19 Bandar Lampung. Sekolah ini pernah 

mendapat juara Lomba Wawasan wiyata mandala tingkat Nasional tahun 

1991-1992. 

 

Kondisi guru di SMP Negeri 19 Bandar Lampung terdiri dari 24 orang guru 

yang terdiri dari 17 orang guru tetap dan 7 orang guru honor sekolah. 

Sedangkan kondisi siswa SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 

pelajaran 2015/2016 berjumlah 279 siswa. 

 

2. Visi dan Misi SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Visi  SMP N 19 Bandar Lampung  dirumuskan dengan   kalimat:  “Unggul 

Dan Berkarakter”  dengan indikator : 
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a.  Maju dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

keimanan dan ketakwaan. 

b.  Unggul dalam peningkatan pencapaian kompetensi kelulusan. 

c.  Unggul dalam memperoleh nilai UN. 

d.  Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik. 

e.  Maju dalam peningkatan prestasi kegiatan ekstrakurikuler. 

f.  Memiliki  fasilitas  sekolah  yang  lengkap  untuk  menunjang  

peningkatan prestasi akademis dan non akademis. 

g.  Mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. 

 

Visi ini akan menjiwai warga sekolah kami untuk selalu mewujudkannya 

setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah.  Visi tersebut 

mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang: 

1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian 

2. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat 

3. Ingin mencapai keunggulan 

4. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah 

5. Mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik 

6. Mengarahkan langkah-langkah strategis (misi) sekolah 

 

Misi SMP N 19 Bandar Lampung: ”disiplin  kerja  yang tinggi dalam  

mewujudkan manajemen berbasis sekolah, kerjasama yang harmonis, dan  

pelayanan prima di segala bidang” 
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4.3 Struktur Organisasi SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Struktur  organisasi   yaitu  suatu  susunan/  bagan  dalam  organisasi untuk 

memberikan pelayanan-pelayanan kepada klien yang terdapat pada suatu 

instansi atau organisasi. Berikut adalah struktur organisasi  di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Kepala sekolah sebagai koordinator bimbingan dan konseling adalah 

penanggung jawab langsung serta pemegang kebijakan dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Kepala sekolah dalam melaksanakan teknis bimbingan dan konseling di 
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sekolah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak dari Komite Sekolah. 

c. Guru Pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugasnya dapat 

mengadakan  kerjasama  dengan  staf  guru  mata  pelajaran   dalam 

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program layanan bimbingan. Dan 

penentuan kebijakan dalam pelaksanaan program layanan bimbingan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah 

 

4.4 Peraturan Sekolah 

 

Peraturan yang ditetapkan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yaitu: 

a. Menggunakan seragam lengkap dan rapi 

b. Rambut harus rapi, harus menggunakan sepatu model warior atau NB 

c. Kuku tidak boleh panjang, tali sepatu berwarna putih 

d. Tidak boleh bertato, tidak boleh membawa motor 

e. Siswa harus masuk sebelum bel berbunyi, tidak boleh terlambat 

f. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa 

dilarang berada di luar kelas 

g. Tidak boleh membolos 

h. Tidak boleh minum minuman keras atau merokok di lingkungan sekolah 

i. Mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika 

j. Membawa senjata tajam 

k. Tidak boleh membawa HP  

l. Tidak boleh berkata kotor. 
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4.5 Gambaran Umum Siswa SMP N 19 Bandar Lampung 

 

Siswa SMP N 19 Bandar Lampung berjumlah 279 siswa yang terdiri dari siswa 

kelas 7, 8 dan 9. Jam masuk di SMP N 19 Bandar Lampung dibagi menjadi 2 

waktu, yaitu kelas 8 dan 9 masuk pagi hari pada pukul 7.15, sementara kelas 7 

masuk  pada pukul 13.00. Jam pelajaran di SMP N 19 Bandar Lampung 

memiliki 2 waktu istirahat. Jam istirahat tersebut memiliki durasi 15 menit, yaitu 

jam istirahat pertama pada pukul 09.30-09.45 dan jam istirahat kedua pada pukul 

15.00-15.15. Saat jam istirahat, siswa tidak diperbolehkan untuk keluar dari area 

SMP N 19 Bandar Lampung.  Pada jam istirahat tersebut beberapa kesempatan 

ada anak yang tertangkap sedang merokok di lingkungan SMP N 19 Bandar 

Lampung. Tempat siswa merokok di SMP N 19 Bandar Lampung terdapat di 

WC siswa yang berada pada bagian belakang bangunan kelas, sehingga cukup 

tertutup dari pengawasan guru. 

 

Karena letak dari SMP N 19 Bandar Lampung yang juga berdekatan dengan 

jalan bypass, maka banyak terdapat warung-warung yang menjual rokok di 

sekitar sekolah tersebut maupun di dekat jalan bypass. Hal ini lah yang terjadi 

ketika penulis melakukan observasi ke SMP N 19 Bandar Lampung saat jam 

pulang sekolah, di mana terdapat beberapa siswa SMP N 19 Bandar Lampung 

yang terlihat membeli rokok di warung-warung di sekitar sekolah tersebut 

maupun warung di pinggir jalan bypass.  
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DENAH SMP N 19 BANDAR LAMPUNG 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penggunaan 

gambar seram pada kemasan rokok terhadap sikap siswa SMP N 19 Bandar 

Lampung untuk tidak merokok  maka dapat diketahui bahwa: 

1. Berdasarkan hasil jawaban dari responden mengenai gambar yang paling 

diingat oleh responden diantara 5 jenis gambar seram adalah gambar yang 

menujukkan penyakit kanker paru-paru. Dari hasil jawaban responden 

diketahui bahwa ada 38 responden atau sebesar 47,5 % responden yang 

menjawab gambar kanker paru-paru merupakan gambar yang paling 

diingat dari 5 jenis gambar seram. 

2. Berdasarkan nilai r yang didapat yaitu sebesar 0,694, berada pada 

interpretasi koefisien korelasi Product Moment 0,60 – 0,799, maka 

dinyatakan bahwa Gambar Seram Pada Kemasan Rokok mempengaruhi 

Sikap Remaja Untuk Tidak Merokok memiliki tingkat korelasi atau 

hubungan yang kuat. 

3. Gambar Seram Pada Kemasan Rokok berpengaruh  positif terhadap Sikap 

Remaja Untuk Tidak Merokok dengan nilai R
2 

atau koefisien determinasi
 

sebesar 48,2 %, sedangkan 51,8% dijelaskan oleh faktor di luar penelitian. 

4. Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 

besar daripada t tabel (8,513 > 1,664) maka H0 ditolak. Artinya bahwa ada 



93 

 

pengaruh secara positif dan signifikan antara Gambar Seram Pada 

Kemasan Rokok terhadap Sikap Remaja Untuk Tidak Merokok.  

 

Jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Gambar Seram Pada 

Kemasan Rokok (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Sikap Remaja Siswa SMP N 19 Bandar Lampung Untuk Tidak Merokok 

(Y). 

 

6.2 Saran 
 

Beberapa saran penulis dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menujukkan adanya pengaruh 

signifikan dari  pengaruh penggunaan gambar seram pada kemasan rokok 

tehadap sikap remaja untuk tidak merokok, tentu diharapkan bahwa 

pencantuman lima jenis gambar seram yang berisikan pesan mengenai 

bahaya yang ditimbulkan akibat rokok pada media iklan lainnya seperti 

baliho ataupun televisi dapat menampilkan gambar seram tersebut dengan 

ukuran yang lebih besar. Ukuran dari gambar seram dapat disesuaikan 

besarnya dengan ukuran media iklan seperti baliho agar dapat terlihat 

pesan bahaya akibat yang ditimbulkan dari rokok dengan lebih jelas. 

 

2. Karena keterbatasan dari objek yang penulis bahas dalam penelitian ini 

yang hanya membahas perokok pemula dengan usia remaja, maka apabila 

ada yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik gambar seram, dapat 

meneliti mengenai pengaruh penggunaan gambar seram pada cakupan 

yang lebih luas, seperti pengaruh penggunaan gambar seram pada perokok 

aktif yang sudah merokok dalam waktu yang cukup lama. 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ardianto, Elvinarodan Q-Anees, Bambang. 2009. Filsafat Ilmu Komunikasi. 

Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 

Azwar, Saifuddin. 2005. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : 

Citra Aditya Bakti. 

Hurlock, E. B. 2002. Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan. Surabaya : Erlangga. 

 

Jaya M. 2009. Pembunuh Berbahayaya itu Bernama Rokok. Yogyakarta : Riz’ma. 

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi: Theories of  

Human Communication, Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.  

 

Marianne Rosner Klimchuk, & Sandra A. Krasovec. (2007). Desain Kemasan. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Masyhuri dan M. Zainudin. 2009. Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dan 

Aplikatif. Bandung: PT. Refika Aditama. 

Monks, F dkk. 2004. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press. 

 

Muchtar, A.F. 2005. Matikan Rokok Hidupkan Semangat : Jalan Menuju Hidup 

Sehat Bermakna. Bandung: Penerbit Amanah Publishing House. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka 

Cipta. 



Rakhmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Ritzer, George (ed.). 2005. Encyclopedia of Social Theory: Volume II. California: 

Sage Publication. 

Rosadi, Ruslan. 2004. Metode Penelitian Public Relation. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Saifuddin, Azwar. 1996. Tes Prestasi : Fungsi dan Pengembangan Pengukuran 

Prestasi Belajar (Edisi II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 

Santrock, John W. 2003.  Adolescence. Perkembangan Remaja. Edisi Keenam. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Singarimbun, Masri, dan Sofian, Effendi. 2006. Metode Penelitian Survey, 

Cetakan Kedelapan belas, Edisi Revisi. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES 

Indonesia. 

 

Singgih D, Gunarsa.2003. Psikologi Perkembangan. Jakarta : BPK Gunung 

Mulia. 

Sirait AM, Pradono Y, Toruan IL. 2002. Perilaku Merokok di Indonesia, Volume 

30. Nomor 3. Departemen Kesehatan Indonesia. 

 

Sitepoe M. 2010. Kekhususan Rokok Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Widiasara 

Indonesia.  

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: 

CV.Alfabeta. 

 

Susanna. D, Hartono. B, Hendra. F. 2003. Penentuan Kadar Nikotin dalam Asap 

Rokok, Volume 7. Nomer 2. Makara Kesehatan. 
 

Tarwoto, Ariyani R., Nuraeni A., Miwidyana B., Tauchid. 2010. Penyalahgunaan 

Napza pada Remaja. Di dalam : KesehatanRemaja Problem dan 

Solusinya. Jakarta : SalembaMedika. 

Usman, Husainidan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. PengantarStatistika. Jakarta: 

BumiAksara. 

 

 

 

 



Sumber Lain: 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, Tentang 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013, Tentang Pencantuman 

Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk 

Tembakau. 

 

Sumber Website: 

www.litbang.depkes.go.id diakses pada Januari 2015 

www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gyts/country_reports diakses pada 

Januari 2015 

 

http://www.litbang.depkes.go.id/
http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gyts/country_reports%20diakses%20pada%20Januari%202015
http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gyts/country_reports%20diakses%20pada%20Januari%202015

	1. Cover.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover Dalam.pdf
	4.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. Daftar Isi.pdf
	12. Bab 1.pdf
	13. Bab 2.pdf
	14. Bab 3.pdf
	15. Bab 4.pdf
	17. Bab 6.pdf
	18. Daftar pustaka.pdf

