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ABSTRAK

Remaja saat ini banyak dijumpai dengan budaya merokok yang terjadi para
kalangan remaja, faktor sosial kondisi keluarga, pengaruh teman, faktor kepribadian dan
pengaruh iklan rokok, serta faktor lain yang sangat mendukung bahwa rokok mudah
didapat dengan harga terjangkau dan tidak ada peraturan hukum bagi pengguna.
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan upaya perilaku berhenti merokok menurut
teori health belief model pada remaja di Kelurahan Bangsal kota Kediri. Desain
penelitian ini metode deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini remaja di
Kelurahan Bangsal yang memiliki perilaku merokok sebanyak 77 responden dengan
menggunakan cluster sampling. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu
perilaku berhenti merokok (6 indikator health belief model). Data dikumpulkan
menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian di dapatkan perilaku berhenti merokok pada remaja indikator modifying
variable dengan umur (51,9%), tingkat pendidikan SMA (40,2%), tinggal bersama
orangtua (66,2%), dan pengaruh lingkungan teman (62,3%); perceived susceptibility &
seriousness kategori tinggi (59,7%), perceived benefit (64,9%) kategori tinggi, perceived
barrier (58,4%) kategori rendah, cues to action (71,4%) kategori tinggi, dan likelihood
(72,7%) kategori tinggi. Disimpulkan remaja perokok di Kelurahan Bangsal memiliki
upaya perilaku berhenti merokok yang tinggi menurut teori Health Belief Model.

Kata Kunci: Perilaku merokok, Health belief model, Remaja

ABSTRACT

Teenagers smoking culture occur among teenagers, family social factors,
friendship influence, personality factors and influence of cigarette advertising, other
factors strongly support that cigarettes easily obtained as affordable prices and no-legal
rules for smokers. Objective is to describe the effort of stop-smoking behavior based on
health belief model theory to teenagers in Kelurahan Bangsal Kediri. Research design
was explorative-description. Population was teenagers with smoking behavior as many
as 77 respondents using cluster sampling. Variables were 6 indicator based on health
belief model theory. Data were collected using questionnaires, and then analyzed using
frequency distribution. The result showed that teenagers with modifying variable
indicator of age-category was 51.9%, education level was 39%, environmental influence

was 62.3%, having smoking behavior, perceived susceptibility and seriousness was highcategory 59.7%, perceived benefit was 64.9%, perceived barrier was low-category 58.4%
, cues to action was high-category 71.4%, and likelihood was 72.7%. In conclusion,
smoking teenagers in Kelurahan Bangsal Kediri had high smoking cessation efforts
based on health belief model theory.

1 model, Teenagers
Keywords: Smoking behavior, Health belief
Pendahuluan

Masa remaja adalah masa yang
dihadapkan kepada tantangan-tantangan,
pembatasan dan kekangan-kekangan
yang datang baik dalam dirinya, maupun
dari
luar
dirinya
(lingkungan).
Penggolongan masa remaja menurut
WHO terbagi atas: masa remaja awal
(10-13 tahun), masa remaja tengah (1416 tahun), masa remaja akhir (17-19
tahun). Besar kenakalan remaja ini juga
di jumpai pada remaja yang merokok di
Kota
Kediri
khususnya
wilayah
Kelurahan Bangsal remaja dengan
perilaku merokok terjadi pada usia
menginjak fase remaja awal dengan
berbagai alasan merokok, seperti agar
terlihat keren, mendapatkan pengakuan
bahwa remaja adalah dewasa, keluarga
yang perokok, untuk menumbuhkan rasa
percaya diri, ada yang ingin mencoba,
menghilangkan
stress,
mengikuti
perkembangan zaman, hanya mengikuti
teman bahkan karena dipaksa oleh
teman.
Menurut
Poltekes
Depkes
Jakarta I (2010), dewasa ini banyak
dijumpai budaya merokok yang terjadi
para kalangan remaja, faktor sosial
seperti kondisi keluarga, pengaruh teman
sebaya, faktor kepribadian dan pengaruh
iklan rokok, serta faktor lain yang sangat
mendukung adalah bahwa rokok mudah
didapat dengan harga terjangkau dan
tidak ada peraturan hukum bagi
pengguna, bahkan perilaku merokok
yang dilakukan oleh remaja sering kita
lihat diberbagai tempat, misalnya
diwarung dekat sekolah, perjalanan
sebelum dan sesudah dari sekolah, halte
bus, kendaraan pribadi, angkutan umum,

bahkan di lingkungan rumah. Teori
Health Belief Model merupakan sebuah
teori yang didasarkan pada pemahaman
bahwa seseorang akan mengambil
tindakan yang berhubungan dengan
kesehatan berdasarkan persepsi dan
kepercayaanya dan merasa terancam
dengan perilakunya yang menyimpang
(Priyoto, 2014).
Berdasarkan dari RISKESDAS
tahun 2007 di kota Kediri remaja usia
15-19 tahun menunjukkan 36,1%, dan
hasil survei perilaku remaja merokok
tahun 2015 oleh Puskesmas Pesantren I
Kota Kediri dari 366 remaja di 5
Kelurahan Kota Kediri terdapat 92
remaja (25,14%) merokok, 5 remaja
(1,37%) mengkonsumsi alkohol, dan 1
remaja (0,27%) menggunakan narkoba.
Berdasarkan pengambilan data awal
yang dilakukan oleh peneliti untuk
mengetahui besar masalah remaja
dengan perilaku merokok di Kelurahan
Bangsal dari 20 remaja terdapat 17
remaja (85%) dengan perilaku merokok
dan 3 remaja (15%) tidak memiliki
perilaku merokok, remaja di Kelurahan
Bangsal sudah mulai mengenal rokok
dengan rentang umur 13-19 tahun
dengan berbagai alasan misalnya agar
terlihat
keren,
dapat
diterima
lingkungan, faktor keluarga yang
merokok juga, faktor teman sebaya,
hanya
sekedar
ingin
coba-coba,
penghilang rasa stress, percaya diri dan
bahkan ada dikarenakan dipaksa oleh
teman.
Modifikasi teori Health Belief
Model yang menjadi point pertama
seorang remaja
dengan perilaku
merokok yang memiliki persepsi dan
kepercayaan untuk berhenti merokok
ialah modifying variable menjadi

prioritas utama pencetus perubahan
perilaku seorang remaja dan diikuti
dengan 6 indikator lainnya yaitu
perceived
suceptibility,
perceived
benefit, perceived barrier, cues to action
dan likelihood. Pada aplikasi Health
Belief
Model
didasarkan
pada
perkembangannya remaja yang sangat
rentan terhadap pengaruh lingkungan.
The Health Belief Model merupakan
model teori yang didasarkan pada
kenyataan problem kesehatan yang
ditandai oleh usaha pencegahan yang
diselenggarakan oleh provide dan dari
kegagalan ini akhirnya memunculkan
teori yang menjelaskan perilaku
pencegahan penyakit (preventive health
behaviour). Teori ini menganut konsep
bahwa individu hidup pada lingkup
kehidupan sosial (masyarakat). Apabila
seseorang keadaannya atau berada pada
daerah positif, maka berarti ia ditolak
dari daerah negatif dan didasarkan pada
pemahaman bahwa seseorang akan
mengambil tindakan yang berhubungan
dengan kesehatan berdasarkan persepsi
dan kepercayaannya dalam upaya
perubahan perilaku negatif kepada
perilaku yang positif.
Upaya
perubahan
perilaku
remaja yang diaplikasikan dalam teori
Health Belief Model menjelaskan bahwa
pengambilan keputusan individu untuk
berperilaku sehat seperti mengambil
keputusan untuk berhenti merokok
didasari dengan latar belakang budaya,
tingkat pendidikan, tingkat sosial,
ekonomi, norma dan motivasi yang
selanjutnya memberikan pemahaman
dan pengertian mengenai bahaya
merokok akan berdampak bagi semua
orang, memberi dukungan dengan
menanamkan suatu pengertian bahwa
akan terdapat banyak manfaat berhenti
merokok bagi individu tersebut, dan
disaat pengambilan keputusan tersebut
akan
ditemui
hambatan
dimana
perubahan perilaku tersebut akan
menjadi terhambat, peran motivasi yang
kuat, informasi bahaya merokok,
pengalaman pribadi atau keluarga yang
menjadi dampak akibat bahaya rokok,
nasihat orang terdekat dan peraturan di

pemerintah
sangat
memperkuat
seseorang
untuk
bertahan
pada
keputusan perubahan perilaku yang baik
dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah
Menjabarkan Upaya Perilaku Berhenti
Merokok menurut Teori Health Belief
Model Pada Remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan
desain deskriptif eksploratif. Penelitian
ini dilakukan di Kelurahan Bangsal Kota
Kediri. Penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 30
Mei 2017. Populasi yaitu remaja di
Kelurahan Bangsal yang memiliki
perilaku merokok menetap dengan
jumlah 184 remaja. Subyek sebanyak 77
remaja yang memenuhi kriteria inklusi.
Teknik sampling yang digunakan adalah
cluster sampling. Variabel dalam
penelitian ini adalah perilaku berhenti
merokok (6 indikator teori health belief
model) dalam upaya perilaku berhenti
merokok pada remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri yaitu perceived
susceptibility,
perceived
benefit,
perceived barrier, cues to action, dan
likelihood.
Data
dikumpulkan
menggunakan kuisioner. Data yang
terkumpul diolah dengan menggunakan
distribusi
frekuensi.
Analisis
menggunakan
analisis
deskriptif
disajikan dalam
tabel distribusi
frekuensi.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Tahap Perubahan perilaku berdasarkan teori Health Belief Model dalam upaya
perilaku berhenti merokok remaja di Kelurahan Bangsal Kota Kediri pada
Tanggal 18 Mei – 30 Mei 2017 (n=77)
Perilaku Berhenti Merokok
Perceived Susceptibility
Perceived Benefit
Perceived Barrier
Cues to action
Likelihood

Berdasarkan
tabel
1
menunjukkan bahwa lebih dari 50%
remaja dengan perilaku merokok di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri sudah
memiliki pengertian pemahaman bahaya
rokok bagi kesehatan (perceived
susceptibility & seriousness), yaitu
sebanyak 46 remaja (59,7%). Indikator
Perceived benefit yaitu sebanyak 50
remaja (64,9%) sudah mengetahui dan
juga memahami.

Pembahasan

Perubahan perilaku tahap Modifying
variable dalam upaya perilaku
berhenti merokok remaja.

Hasil penelitian upaya perilaku
berhenti merokok menurut teori health
belief model dengan indikator modifying
variable
pada remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri didapatkan bahwa
lebih dari 50% remaja dengan
karakteristik demografi di Kelurahan
Bangsal yang memiliki perilaku merokok
paling banyak terdapat rentang usia 1417 tahun sebanyak 40 remaja (51,9%),
perilaku merokok dengan tingkat
pendidikan SMA sebanyak 30 remaja
(39%), remaja yang berperilaku merokok
masih bertempat tinggal dengan orangtua
lebih dari 50% sebanyak 51 remaja
(66,2%), remaja yang terpengaruh untuk
berperilaku merokok oleh teman
sebanyak 48 remaja (62,23%), dan

Tinggi
46
50
5
55
56

Kategori
Sedang Rendah
26
5
20
7
27
45
20
2
19
2

∑
77
77
77
77
77

%
100
100
100
100
100

remaja terpengaruh oleh lingkungan
keluarga yang merokok sebanyak 10
remaja (13,0%). Variabel modifikasi
(modifying
variable)
merupakan
indikator yang meliputi jenis kelamin,
tingkat pendidikan, lingkungan yang
mempengaruhi perilaku, dan sebagainya
(Priyoto, 2014).
Dari empat konstruksi utama
tersebut dapat kita ketahui bahwa
persepsi remaja akan sangat dipengaruhi
oleh variabel karakteristik remaja itu
tinggal. Remaja di Kelurahan Bangsal
memiliki upaya perilaku berhenti
merokok pada usia 14-17 tahun
disebabkan lingkungan disekitarnya
terutama
lingkungan
sekolah
memberikan pengaruh positif terhadap
perkembangan perilaku remaja dengan
memberikan
pendidikan
kesehatan
bahaya merokok kepada remaja, agar
remaja di Kota Kediri tidak terpengaruh
dengan lingkungan Kota Kediri yang
menjadi salah satu Kota dengan Pabrik
Rokok
terbesar
di
Indonesia.
Dibuktikkan dari hasil penelitian yang
dilakukan di Kelurahan Bangsal Kota
Kediri di dapatkan bahwa dari 77 remaja
sebanyak 46 remaja yang termasuk
dalam indikator perceived susceptibility
24 remaja dilihat dari sosiodemografi
remaja yang berusia 14-17 tahun sudah
memahami,
mengerti
mengenai
pengertian rokok, perilaku merokok dan
dampak merokok bagi kesehatan. Remaja
dengan tingkat pendidikan SMA juga
memiliki upaya perilaku berhenti
merokok yang tinggi ketika para
pendidik kesehatan memberikan program

kesehatan masyarakat di prioritaskan di
sekolah dimana dapat dijangkau para
remaja dengan mudah. Dibuktikkan
dengan upaya perilaku berhenti merokok
pada remaja sudah sangat setuju dan
memahami bahwa rokok mengandung
4000 bahan kimia yang berbahaya yang
telah dinyatakan dalam item pernyataan
untuk indikator perceived susceptibility
& seriousness.
Hal ini remaja di
Kelurahan Bangsal sudah mendapatkan
pendidikan kesehatan dan promosi
kesehatan yang dilakukan oleh pada
pendidik kesehatan mengenai bahaya
rokok dan perilaku merokok merupakan
perilaku
yang
membahayakan.
Perubahan remaja juga didukung dengan
lingkungan sosial terutama lingkungan
pergaulan bersama teman sebaya dimana
para remaja lebih percaya dengan
lingkungan sosial dibandingkan dengan
lingkungan keluarga.

Perubahan perilaku tahap Perceived
Susceptibility & Seriousness dalam
upaya perilaku berhenti merokok
remaja.

Hasil penelitian upaya perilaku
berhenti merokok menurut teori health
belief model untuk indikator perceived
susceptibility pada remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri di dapatkan hasil
bahwa remaja yang berada dalam
wilayah Kelurahan Bangsal lebih dari
50% sudah tinggi yaitu sebanyak 46
remaja (59,7%). Perceived Susceptibility
(Kerentanan yang dirasakan) merupakan
salah satu persepsi yang lebih kuat dalam
mendorong orang untuk berperilaku
sehat. Untuk mendukung perubahan
perilaku individu agar berhenti merokok,
ditanamkan suatu pengertian bahwa
setiap orang dapat terkena penyakit
akibat dampak rokok (Priyoto, 2014).
Dari masalah kesehatan yang terjadi
inilah remaja seharusnya memiliki
persepsi mengenai perilaku merokok dan
bahayanya asap rokok akan memberikan
suatu tanda peringatan bukan hanya
untuk kaum bapak-bapak yang mayoritas

mengkonsumsi rokok akan tetapi seluruh
lapisan masyarakat terutama kaum
remaja yang sudah berani mencoba untuk
berperilaku merokok untuk tidak
berperilaku
merokok.
Karakteristik
seseorang remaja banyak dibentuk oleh
lingkungan sekitar baik keluarga,
tetangga ataupun teman pergaulan
(Fikriyah, 2012 dalam Priyoto 2015).
Adanya
dorongan
dalam
lingkungan individu yang membuatnya
merubah perilaku; serta perilaku dari diri
mereka sendiri dan kesiapan individu
untuk merubah perilaku dalam rangka
menghindari suatu penyakit atau
memperkecil resiko dari dampak
kesehatan tubuh, (Priyoto, 2014). Di
dalam jenjang kehidupan, masa remaja
suatu masa adanya gelombang kehidupan
sudah mencapai puncaknya, memiliki
kesempatan yang sebesar-besarnya dan
sebaik-baiknya untuk mengalami hal-hal
yang baru serta menemukan sumber dari
kekuatan-kekuatan,
bakat
dan
kemampuan dirinya.

Perubahan perilaku tahap Perceived
benefit dalam upaya perilaku berhenti
merokok remaja.

Hasil penelitian mengenai upaya
perilaku berhenti merokok menurut teori
health belief model untuk indikator
perceived benefit pada remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri, di
dapatkan hasil lebih dari 50% sebanyak
50 remaja (64,9%) dengan kategori
tinggi sudah memahami manfaat yang
dapat dirasakan jika mengadopsi perilaku
untuk berhenti merokok. Secara teoritis
Perceived Benefit merupakan persepsi
seseorang tentang tentang nilai atau
kegunaan dari suatu perilaku baru dalam
mengurangi resiko terkena penyakit
akibat dampak perilaku yang negatif
(Priyoto, 2014). Bahaya merokok
terhadap remaja yang terutama terhadap
fisiknya akan sangat berdampak buruk
untuk masa depan remaja di Kelurahan
Bangsal tersebut, adanya ancaman yang
kuat dan manfaat yang dirasakan bila

mengadopsi
kepercayaan
perilaku
berhenti
merokok
akan
menjadi
pergulatan dari remaja itu sendiri.
Bahaya merokok terhadap remaja yang
terutama adalah terhadap fisiknya, seperti
yang dijelaskan (Depkes RI 2004; dalam
Poltekes Depkes Jakarta I, 2010), yaitu
“rokok pada dasarnya merupakan pabrik
bahan kimia yang berbahaya. Saat batang
rokok
terbakar,
maka
asapnya
menguraikan sekitar 4000 bahan kimia
dengan tiga komponen utama, yaitu:
nikotin
yang
menyebabkan
ketergantungan atau adiksi; tar yang
bersifat karsinogenik; karbon monoksida
yang aktivitasnya sangat kuat terhadap
hemoglobin sehingga kadar oksigen
dalam darah berkurang; dan bahan-bahan
kimia lain yang beracun”. Melihat efek
rokok yang sangat berbahaya bagi
kesehatan tubuh diharapkan menjadi
acuan remaja untuk memiliki dorongan
untuk berhenti merokok tanpa melihat
efek adiksi (keinginan merokok) saat
untuk mengurangi perilaku merokok
pada remaja di Kelurahan Bangsal Kota
Kediri. Kegagalan dalam penyesuaian
dapat disebabkan oleh adanya faktorfaktor pengalaman terdahulu yang pernah
dialami seorang remaja (Willis, 2014).
Jika individu di masa kanakkanak banyak mengalami rintangan
hidup
dan
kegagalan,
frustasi
(kekecewaan) dan konflik yang pernah
dialaminya dulu itu merupakan penyebab
dari kegagalan penyesuaian diri waktu
remaja
menuju
tahap
dewasa.
Penyesuaian diri terhadap lingkungan
fisik dan sosial dimana orang dewasa
tidak memberikan kesempatan untuk
mengaktualisasi diri, mengembangkan
jiwa
kepemimpinan
dengan
mengeluarkan pendapat, memberikan
kebebasan akan menjadi kegagalan
dalam perkembangan sosial remaja
tersebut. Bahaya-bahaya rokok dan asap
rokok yang dijelaskan dengan media
sarana pendidikan kesehatan inilah yang
akan menjadi landasan suatu perilaku
remaja untuk mengadopsi perilaku
berhenti merokok untuk mencapai
perubahan perilaku yang optimal.
Banyaknya informasi yang diterima

dalan lingkungan, kemampuan diri dalam
mengambil keputusan dan menolak dari
setiap keinginan kembali merokok akan
memberikan dorongan yang kuat pada
persepsi remaja Kelurahan Bangsal
tersebut. Peneliti membuktikkan dengan
hasil penelitian yang dilakukan di
Kelurahan Bangsal pada 77 remaja
sebanyak 50 remaja yang termasuk
dalam
tahap
perubahan
perilaku
perceived benefit dilihat dari ancaman
atau hambatan yang diterima remaja 36
(80,0%) remaja di Bangsal dengan
kategori rendah yang berarti bahwa
remaja sudah tidak memiliki hasrat untuk
berperilaku merokok dan mengadopsi
perilaku berhenti merokok.

Perubahan perilaku tahap Perceived
barrier dalam upaya perilaku berhenti
merokok remaja.

Hasil penelitian mengenai upaya
perilaku berhenti merokok menurut teori
health belief model untuk indikator
perceived barrier
pada remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri, di
dapatkan hasil lebih dari 50% sebanyak
45 remaja (58,4%) dengan kategori
rendah,
hasrat
untuk
cenderung
berperilaku
merokok
tidak
ada.
Perceived barrier merupakan ancaman
atau hambatan dalam mengadopsi sebuah
perilaku
baru.
Sebelum
remaja
memutuskan untuk mengadopsi perilaku
baru yaitu berhenti merokok, ia akan
dihadapkan pada situasi yang dapat
menghambat perubahan perilaku. Banyak
faktor yang mempengaruhi sulit untuk
berhenti merokok yang dapat dialami
oleh remaja menurut (Priyoto, 2015),
yaitu faktor adiksi dimana perokok
mungkin dapat berhenti merokok selama
beberapa hari, minggu atau bulan, tapi
ada kemungkinan kambuh kembali.
Hal ini disebabkan adanya sifat
adiksi pada tembakau. Sifat adiksi ini
menyebabkan
sesorang
menjadi
ketergantungan pada rokok. Perokok
akan merasakan beberapa keluhan jika
kebiasaan merokok dihentikan. Perokok

yang sudah ketagihan akan merasa
kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi,
dan tidak bersemangat. hasil penelitian
(Darojah, 2014) di dapatkan bahwa
variabel yang berpengaruh terhadap
penghambat berhenti merokok terhadap
ketergantungan rokok dengan hasil
(p=0,029) dan persepsi kesulitan berhenti
merokok (p=0,001).
Masalah ini di buktikkan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti
pada remaja di Kelurahan Bangsal Kota
Kediri bahwa sebanyak 5 responden yang
termasuk dalam indikator perceived
barrier sebanyak 2 remaja (10,0%)
dengan tingkat pendidikannya tidak
bersekolah. Akan tetapi, pada hasil
penelitian peneliti pada remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri dilihat
dari modifying variable 77 remaja
sebanyak 45 remaja yang termasuk
dalam indikator perceived barrier 23
remaja (51,1%) berada pada usia 14-17
tahun, dengan tingkat pendidikan SMA
sebanyak 31 remaja (40,3%), bertempat
tinggal bersama orangtua sebanyak 32
remaja (71,1%), dan lingkungan yang
mempengaruhi merokok adalah teman
sebanyak 32 remaja (71,1%) dalam
kategori rendah yang berarti remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri sudah
tidak berhasrat untuk merokok, sudah
memiliki kemampuan untuk menghadapi
ancaman atau hambatan dari mengadopsi
perilaku baru. Bila remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri percaya dengan
kerentanan, keseriusan, dan manfaat
yang dirasakan untuk berperilaku
berhenti merokok, ancaman apapun baik
dari lingkungan disekitar maupun di
lingkungan Kota Kediri sendiri dimana
menjadi pusat pembuatan rokok terbesar
di Indonesia tidak akan menjadi
tantangan yang berat bagi remaja di
Kelurahan Bangsal.

Perubahan perilaku tahap Cues to
Action dalam upaya perilaku berhenti
merokok remaja.

Hasil penelitian mengenai upaya
perilaku berhenti merokok menurut teori
health belief model untuk indikator cues
to action pada remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri, di dapatkan hasil
lebih dari 50% sebanyak 55 remaja
(71,4%) dengan kategori tinggi isyarat
untuk bertindak dan mengadopsi perilaku
baru. Indikator cues to action merupakan
faktor pencetus perilaku berhenti
merokok (Priyoto, 2014). Adanya tanda
dan isyarat yang di berikan pada remaja
di Bangsal Kota Kediri bahwa sebagian
besar remaja setuju dan mengetahui
dampak rokok bagi kesehatan sangat
merugikan
yang didapatkan
dari
keluarga, teman atau kerabat yang
menderita penyakit sehingga termotivasi
untuk berhenti merokok. Selain itu faktor
pencetus perilaku berhenti merokok pada
remaja ialah: adanya informasi mengenai
bahaya merokok yang dapat diakses
dengan mudah dari fasilitas sarana
pelayanan
kesehatan,
institusi
pendidikan, dan tempat-tempat umum
lainnya,
selanjutnya
berdasarkan
pengalaman
pribadi/keluarga
yang
pernah menderita akibat asap rokok akan
menjadi faktor pencetus yang signifikan
untuk terjadinya perubahan perilaku,
dimana mereka yang sudah sakit tentu
akan menceritakan sesuatu dengan apa
yang dirasakan akibat perilaku negatif
yang dilakukan. Sebelum pada sebuah
tindakan untuk berhenti merokok ada
empat tahap bersiap yang dapat
dilakukan, yaitu: pahami ketagihan
nikotin anda, ketahui mengapa anda
mencoba memulai merokok, rencanakan
cara mengatasinya, tetapkan tanggal
untuk berhenti (Priyoto, 2015).
Nasihat
merupakan
faktor
pencetus yang ketiga dimana masa
remaja merupakan masa pencarian jati
diri (Notoatdmodjo, 2014). Kehidupan
remaja tidaklah lepas dari pengaruh
orang-orang terdekat, jika orang terdekat
memberikan dampak postif terhadap

perubahan perilaku remaja sehinga
memberikan kekuatan bagi remaja yang
berperilaku merokok untuk berhenti
merokok. Faktor pencetus terakhir adalah
adanya peratran yang mengatur masalah
rokok adalah Peraturan Daerah Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) yang dapat menjadi
salah satu dari beberapa faktor pencetus
remaja untuk mengadopsi perilaku baru
yaitu dengan perilaku berhenti merokok
(Priyoto, 2014).
Berdasarkan jurnal
penelitian (Martiany, 2016) yang dikutip
dari majalah info singkat kesejahteraan
sosial didapatkan bahwa 72,3% dari 1000
responden berpendapat jika harga rokok
menjadi lima puluh ribu rupiah aatau
lebih akan membuat perokok berhenti
merokok. Upaya pengendalian perokok
pada usia remaja dengan menaikkan
harga rokok dianggap salah satu alat
kendali untu menurunkan jumlah
perokok di Indonesia yang terus
mengalami
peningkatan.
Meskipun
begitu, Pemerintah telah berupaya untuk
mengendalikan jumlah perokok, salah
satunya dengan menyusun peta jalan
pengendalian dampak konsumsi rokok
bagi kesehatan, yang diatur oleh
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 40 tahun 2003.

Perubahan perilaku tahap Likelihood
dalam upaya perilaku berhenti
merokok remaja.

Hasil penelitian mengenai upaya
perilaku berhenti merokok menurut teori
health belief model untuk indikator
likelihood behaviour pada remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri, di
dapatkan hasil lebih dari 50% sebanyak
56 remaja (72,7%) dengan kategori
tinggi perilaku untuk mengadopsi
perilaku baru. Likelihood merupakan
kemungkinan aksi dengan melihat
manfaat dari pengambilan keputusan
tindakan dikurangi biaya (rintangan)
yang dilihat dari pengambilan keputusan
(Notoatmodjo, 2014). Hal ini didukung
dengan hasil penelitian (Sholilah, 2014)
bahwa 32 pasien hipertensi yang

memiliki perilaku merokok (71,9%)
terdorong untuk mengambil langkah
sehat dalam rangka mengurangi resiko
sakit dan berharap serangkaian tindakan
yang dilakukan menguntungkan dalam
mengurangi resiko sakit atau keparahan
penyakit selama keuntungan yang
diperoleh melibih hambatan yang
ditemui ketika melakukan perilaku sehat.
Dukungan dari lingkungan luar dan
dorongan yang kuat dan positif akan
memberikan
dampak
secara
berkelanjutan
pada
remaja
yang
mengadopsi perubahan perilaku berhenti
merokok.
Menurut Priyoto (2015) 3 tahap
dalam berhenti
merokok adalah:
“Memutuskan untuk Berhenti”, tahap
kedua adalah “Bersiap untuk Berhenti”,
dan tahap ketiga adalah “Berhenti”.
Remaja yang telah berhenti merokok
mengatakan
pentingnya
berhenti
merokok dengan adanya kejelasan
alasan-alasan seperti merokok dapat
membunuh,
rokok
penuh
racun,
kepercayaan diri untuk berhenti merokok
Langkah selanjutnya adanya kebugaran,
dimana orang yang merokok cenderung
untuk malas berolahraga dan mengurangi
manfaat olahraga bagi tubuh anda dan
alasan lain adalah uang, dimana jika
berhenti merokok akan mengurangi
pengeluaran yang berlebihan yang dapat
dimanfaatkan untuk aktivitas yang dapat
memberikan dampak positif.
Bersiap untuk berhenti memiliki
empat tahap yaitu pahami ketagihan dari
nikotin, ketahui mengapa merokok,
rencanakan untuk mengatasinya, dan
tetapkan tanggal untuk berhenti. Tahap
ketiga adalah “Berhenti”, cara berhenti
merokok dengan memilih pendekatan
yang akan berhasil untuk remaja, cara
pertama “berhenti total”; yang artinya
adalah berhenti seketika dan langsung
menjadi bukan perokok lagi, tanpa
memakai tahap mengurangi jumlah
rokok atau frekuensi rokok. Cara ini
merupakan cara yang paling berhasil
untuk sebagian besar perokok. Cara
kedua ialah “berhenti bertahap , dengan
cara mengurangi jumlah rokok. Jika anda
memilih berhenti, tentukanlah bahwa

dapat berhenti merokok dengan jangka
waktu yang disepakati oleh diri sendiri.
Tahap keempat adalah “tahap menjadi
bukan perokok”. Hal yang paling buruk
telah dilalui. Keinginan anda untuk
merokok makin berkurang. Akan tetapi
keinginan untuk merokok dapat kembali
lagi (Priyoto, 2015) Manfaat untuk
tujuan kualitas hidup yang lebih baik
bagi individu baik secara mental dan
fisik jelas perubahan tersebut akan
meningkatkan kesehatan tetapi adanya
hambatan yang mengubah tingkah laku.
Kepercayaan diri adalah menjadi kunci
utama agar perubahan terjadi, manfat
harus lebih kuat daripada penghalang
(Evan Burke, 2012).
Remaja juga harus memahami
gejala-gejala menderita yang disebabkan
oleh karena ketagihan (withdrawal
symptoms) akibat dari asupan nikotin dari
tubuh dan zat-zat kimia yang ada dalam
tembakau dihentikan seketika. Gejala
ketagihan dapat berlangsung dalam
waktu singkat, akan tetapi rasa ketagihan
itu akan hilang dengan sendirinya.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti pada remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri dari 77 sampel
remaja sebanyak 56 responden yang
termasuk dalam indikator likelihood
taking of preventive 48 remaja (87,3%)
yang dilihat dari isyarat/tanda remaja
untuk berupaya berhenti merokok dalam
kategori tinggi, remaja sudah memiliki
kesiapan aksi untuk berperilaku baru
dengan berhenti merokok. Pencegahan
untuk merokok selain dari tenaga
kesehatan juga perlu upaya dari berbagai
lapisan masyarakat, dengan pembatasan
kesempatan merokok di tempat-tempat
umum dengan membuat iklim tidak
merokok harus diciptakan (Tandra, 2003
dalam Poltekes Depkes Jakarta I, 2010).
Menciptkan iklim yang tidak merokok
dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti menambah kegiatan remaja yang
positif contohnya berolahraga bersama,
mengikuti kegiatan pengajian yang di
lakukan remaja di Kelurahan Bangsal
Kota Kediri setiap senin malam.
Kesiapan individu tinggi bila manfaat
yang dirasakan dan di terima lebih besar

daripada
hambatan,
sebaliknya.

dan

begitu

Kesimpulan

Perubahan
perilaku
tahap
Modifying variable remaja di Kelurahan
Bangsal Kota Kediri memiliki perilaku
merokok paling banyak terdapat rentang
usia 14-17 tahun dengan tingkat
pendidikan
SMA,
remaja
yang
berperilaku merokok masih bertempat
tinggal dengan orangtua di Kelurahan
Bangsal yang terpengaruh untuk
berperilaku merokok oleh teman.
Perubahan perilaku tahap Perceived
Suceptibility & Seriousness remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri memiliki
kerentanan dan keseriusan kepercayaan
penyakit akibat perilaku merokok tinggi.
Tahap Perceived benefit remaja di
Kelurahan Bangsal Kota Kediri memiliki
informasi mengenai manfaat dan akibat
penyakit akibat perilaku merokok tinggi.
Perubahan perilaku tahap Perceived
barrier remaja di Kelurahan Bangsal
Kota Kediri tidak memiliki hasrat untuk
merokok rendah. Perilaku tahap cues to
action remaja di Kelurahan Bangsal Kota
Kediri memiliki isyarat/ tanda untuk
mengadopsi perilaku berhenti merokok
tinggi. Perubahan perilaku tahap
likelihood remaja di Kelurahan Bangsal
Kota Kediri memiliki kesiapan dalam
perilaku yang baru tinggi.

Saran

Dari hasil penelitian ini,
diharapkan remaja Kelurahan Bangsal
yang sudah memiliki kepercayaan
mengenai bahaya rokok dan dampak
rokok bagi kesehatan remaja baik dalam
jangka yang pendek maupun jangka
panjang, remaja juga harus tetap
mempertahankan
perilaku
tersebut
dengan melakukan aktivitas yang
bermanfaat bagi tubuh, berperan aktif
dalam setiap kegiatan yang diadakan di

Kelurahan Bangsal Kota Kediri, remaja
yang dapat memiliki kepercayaan akan
perilaku yang dilakukan dengan melihat
dampak dari setiap tindakan yang
dilakukan
terutama
yang
dapat
berdampak bagi kesehatan fisik, psikis,
sosio dan spritual bagi remaja, dan dari
setiap aspek lingkungan remaja.
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