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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa 

kesimpulan mengenai determinan merokok pada remaja usia 15-19 tahun di 

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS)  SATRIA, yakni sebagai berikut: 

a. Hasil analisis univariat didapatkan bahwa mayoritas responden merokok 

(58,4%), Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan kurang 

(71,8%), serta responden didominasi yang memiliki sikap negatif terhadap 

rokok (60,3%). 

b. Pada faktor predisposisi, terdapat hubungan antara pengetahuan mengenai 

rokok dengan merokok pada remaja usia 15-19 tahun di SMKS SATRIA 

dengan nilai p-value sebesar 0,000. 

c. Pada faktor reinforcing, terdapat hubungan antara pola asuh ibu generasi 

X dengan merokok pada remaja usia 15-19 tahun di SMKS SATRIA 

dengan nilai p-value sebesar 0,000. 

d. Pada faktor reinforcing, terdapat hubungan antara teman sebaya dengan 

merokok pada remaja usia 15-19 tahun di SMKS SATRIA dengan nilai p-

value sebesar 0,000. 

e. Pada faktor enabling, terdapat hubungan antara kemudahan mendapat 

rokok dengan merokok pada remaja usia 15-19 tahun di SMKS SATRIA 

dengan nilai p-value sebesar 0,000. 

f. Pada faktor enabling, terdapat hubungan antara media sosial dengan 

merokok pada remaja usia 15-19 tahun di SMKS SATRIA dengan nilai p-

value sebesar 0,000. 
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V.2   Saran 

Bila ditinjau dari hasil penelitian, maka dapat dirumuskan saran yaitu: 

a. Bagi responden 

1) Responden merokok 

a) Responden disarankan untuk lekas berhenti merokok. Hal tersebut 

dapat dimulai dengan mengurangi frekuensi secara perlahan. 

b) Responden diharapkan memahami arti penting kesehatan sehingga 

dapat lebih mendorong untuk berhenti merokok. 

2) Responden tidak merokok 

a) Responden diharapkan terus konsisten untuk tidak merokok 

walaupun berada pada lingkungan yang didominasi oleh perokok. 

b) Responden diharapkan tidak berada dekat dengan orang yang 

sedang merokok dikarenakan asap yang dihasilkan dapat 

membahayakan. 

b. Bagi SMKS SATRIA 

1) Diharapkan memasang media promosi kesehatan di sekitar lingkungan 

sekolah terutama terkait bahaya rokok, seperti poster serta spanduk 

yang dapat dipasang di lapangan sekolah. 

2) Diharapkan melakukan penyuluhan Kesehatan kepada para siswa 

mengenai rokok, seperti kandungan yang ada di dalamnya serta dampak 

yang ditimbulkan bagi perokok aktif maupun pasif. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Melakukan penelitian mengenai perbandingan perilaku merokok pada 

siswa di Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliah dengan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

Melakukan penelitian dengan menggunakan faktor yang belum ada pada 

penelitian lain. 
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