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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian faktor determinan tindakan merokok siswa 

SDN Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, maka disimpulkan 

bahwa: 

1. Persentase siswa yang pernah merokok di SDN Kecamatan Panjang 

sebesar 38,7% dan hasil ini lebih tinggi dari persentase perokok anak 

yang berusia 10-14 tahun menurut Riskesdas 2010.  

2. Tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan siswa dengan 

tindakan merokok siswa SDN Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung (p= 0,454). 

3. Ada hubungan bermakna antara sikap siswa dengan tindakan merokok 

siswa SDN Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (p= 0,001). 

4. Tidak ada hubungan bermakna antara status merokok orang tua siswa 

dengan tindakan merokok siswa SDN Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung (p= 0,129). 

5. Ada hubungan bermakna anatara pergaulan teman sebaya siswa 

dengan tindakan merokok siswa SDN Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung (p= 0,001). 
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6. Ada hubungan bermakna antara ketertarikan iklan rokok dengan 

tindakan merokok siswa SDN Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung (p= 0,019). 

7. Ada hubungan bermakna antara ketersediaan rokok siswa dengan 

tindakan merokok siswa SDN Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung (p= 0,001). 

8. Kekuatan hubungan dilihat dari OR (EXP ), berurutan dari yang 

terbesar adalah pergaulan teman sebaya (OR= 15,924, CI 95% 5,981 

hingga 42,395), ketersediaan rokok (OR= 11,561, CI 95% 4,548 

hingga 29,387) dan  sikap (OR= 0,260, CI 95% 0,070 hingga 0,957). 

 

B. Saran 

 

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi pemerintah 

Perlu merevisi kebijakan harga rokok yang terlalu murah sehingga 

terjangkau oleh anak-anak sekolah dan membuat peraturan untuk 

melarang anak-anak dibawah umur untuk membeli rokok dan 

mempertegas sanksi yang diberikan kepada penjual rokok yang 

melanggar. 

2. Bagi sekolah 

Membuat peraturan tentang larangan merokok di sekolah dan 

penegakan sanksi yang ketat. Guru-guru juga sebaiknya menghimbau 

siswa untuk tidak merokok melalui nasehat dan member contoh yang 

baik. 
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3. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain hendaknya meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan 

dengan perilaku merokok, karena kemungkinan masih banyak faktor 

lain yang memiliki hubungan atau pengaruh yang lebih besar terhadap 

tindakan merokok siswa. 


