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Indonesia --> negara dengan pertumbuhan perokok
pemula paling tinggi (GYTS, 2014)
 

LATAR BELAKANG

dari3 10Perokok di Indonesia adalah

STRATEGI EFEKTIF

REMAJA

Pencegahan merokok berbasis sekolah



Tujuan Penelitian

akankah pengetahuan

siswa meningkat

setelah dilakukan

intervensi

PENGETAHUAN

akankah sikap siswa

berubah terhadap

perilaku merokok

SIKAP



Penelitia menggunakan metode cross secsional dengan purposive
sampling pada siswa kelas VII 

METODE PENELITIAN

Workshop Guru

penjelasan Metode Intervensi

Pemaparan Materi rokok,

penyusunan modul terintegrasi

pelajaran MTK, IPA, IPS, Pkn dan

Bahasa Indonesia. 

1
Implementasi 
Modul Terintegrasi
Pre test pengetahuan -->

Guru menerapkan Modul

terintegrasi --> Post test2
Soft Skill Training

Pre Test -->Treining siswa oleh 

Relawan untuk mempengarui sikap 

siswa terhadap perilaku merokok --> 

post test
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Dokumentasi



Responden adalah kelas VII dari setiap
sekolah. Dari total 142 yang mengikuti pre
test hanya 133  yang menyelesaikan post
test
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Karakeristik 
Responden01



Setelah dilakukan implementasi modul selama dua minggu pengetahuan
siswa mengenai bahaya rokok meningkat. Dari hasil uji statistik,
Wilcoxon, didapat nilai probabilitas 0.000 artinya pada alpha 5% terdapat
perbedaan signifikan rata rata nilai sebelum dan sesudah intervensi.
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Pengetahuan 
Siswa02



Soft skill training yang dilakukan Relawan bertujuan mempengaruhi sikap
siswa terhadap perilakuk merokok. Secara statistik dengan uji Wilcoxon,
terdapat 3 variabel yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan
antara sebelum dan sesudah training, p value < 0.05
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Sikap Siswa
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Diskusi

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN 

Penerapan modul terintegrasi  kurikulum sekolah secara statistik

memiliki pengaruh yang bermakna terhadap ppeningkatan

pengetahuan dan sikap siswa terhadap bahaya rokok

PENELITIAN TERDAHULU

Peneltian lain juga menunjukkan hasil yang sama, Lee  (2007) dan

Teuku Tahlil (2013), yakni ada perubahan pengetahuan dan sikap

siswa sekolah menengah setelah diberikan edukasi mmelalui

pendekatan sekolah

Mengintegrasikan materi bahaya rokokmelalui kurikulum sekolah dapat

menjadi media edukasi yang berkelanjutan dan komprehensif karena

dilakukan dari berbagai sudut keilmuan  



Kesimpulan

Sebesar 76.7% siswa

mengalami

peningkatan

pengetahuan dan

memiliki perbedaan

signifikan sebelum dan

sesudah intervensi

PENGETAHUAN

Terjadi perubahan

sikap siswa terhadap

terhadap perilaku

merokok setelah

dilakukan softskill

dengan nilai Pvalue

<0.05

SIKAP



SARAN

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas pemberian
materi melalui modul terintegrasi kurikulum terhadap pengetahuan dan sikap
siswa dengan study desain Randomized Control Trial untuk meminimalisir
faktor perancu dalam hasil penelitian.  
Perlu dilakukan integrasi modul dengan mata pelajaran lainnya. 
Perlu dilakukan penelitian yang sama dengan durasi paparan modul lebih lam 
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