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LATAR BELAKANG

 Merokok menjadi trend di kalangan pelajar
laki-laki baik siswa Sekolah Menengah Pertama
(SMP) maupun Sekolah menengah Atas (SMK),
bahkan siswa Sekolah Dasar (SD) pun sudah
ada yang mencobanya.

 Bimbingan keluarga dan pengaruh teman 
merupakan faktor penting  dalam motivasi 
untuk berhenti merokok pada remaja. 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
keluarga dan teman dalam meningkatkan 
motivasi motivasi berhenti merokok remaja di  
Kota Kediri. ). 



METODE PENELITIAN

 Desain penelitian ini adalah observasional
analitik

 Sampel siswa laki laki di SMK Pawiyatan
Dhaha sejumlah , 109 responden

 Teknik sampling proportional stratifield random 
sampling. 

 Pengumpulan data menggunakan kuisioner

 Analisis data menggunakan analisis regresi
ordinal



Hasil penelitian

 Berdasarkan Asal pengaruh merokok
,remaja merokok karena pengaruh
teman,33,22 % karena pengaruh
lingkungan,19,13 % karena pengaruh
idola,16,11 % karena pengaruh iklan
dan 37,25 % karena factor lain.



Usia



Awal Merokok



No Karakteristik

Dukungan 

Keluarga

Dukungan 

Teman

∑ % ∑ %

1 Kurang 64 58,7 15 13,7

2 Cukup 42 38,7 63 57,7

3 Baik 3 2,7 31 28,4

Total 109 100 109 100

NO.
Motivasi Berhenti 

Merokok
Frekuensi %

1. Rendah 61 55,9

2. Sedang 34 31,1

3. Tinggi 14 12,8

Total 109 100



UJI REGRESI ORDINAL

Model Fitting Information

Model

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 52.747

Final 43.550 9.197 4 .056

Link function: Logit.



PEMBAHASAN

 Dukungan keluraga yang rendah juga
mempengaruhi redah motivasi untuk berhenti
merokok.

 Anak-anak muda yang berasal dari rumah
tangga yang tidak bahagia, dimana orang tua
tidak memperhatikan anak-ankanya dan
memberikan hukuman fisik yag keras, lebih
mudah untuk menjadi perokok dibanding anak
muda yang bersal dari lingkungan rumah
tangga yang bahagia.



 pola asuh keluarga akan sangat
berpengaruh pada perilaku remaja,
pola asuh keluarga yang kurang baik
akan menimbulkan perilaku yang
menyimpang seperti merokok,
minum-minuman keras,
menggunakan obat-obat terlarang
dan lain-lain (Depkes RI, 2008).



KESIMPULAN

 Tidak ada pengaruh antara dukungan
keluarga dan dukungan teman
dengan motivasi berhenti merokok


