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Remaja dalam perkembangannya memiliki rasa keingin tahuan yang ditinggi 

terhadap sesuatu hal termasuk rokok. Pengaruh lingkungan dan keluarga 

berdampak besar terhadap perilaku remaja. Siswa membutuhkan informasi dan 

pengawasan agar melakukan pencegahan perilaku merokok, penelitian bertujuan 

mengetahui Seberapa Efektif layanan informasi terhadap pencegahan perilaku 

merokok peserta didik SMP Negeri 2 Kluet Utara, Seberapa banyak siswa 

perokok di lingkungan sekolah sesuai kategori masing-masing. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen menggunakan desain one group 

pre-test post-test. Sampel penelitian berjumlah 33 peserta didik yaitu dipilih 

secara random, tehnik pengambilan sampel menggunakan Simple Random 

Sampling, tehnik pengumpulan data menggunakan angket. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang menunjukkan layanan 

informasi efektif untuk pencegahan perilaku merokok peserta didik dan terdapat 

pengaruh yang signifikan skor rata-rata saat Pretest dan posttest. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami siswa SMP 

Negeri 2 Kluet Utara ialah kurang mendapatkan informasi tentang pencegahan 

perlaku merokok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder, bagi peserta didik yang 

sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari dimasukinya selain lingkungan 

rumah adalah lingkungan sekolahnya. Peserta didik yang sudah duduk dibangku 

SMP atau SMA umumnya menghabiskan waktu sekitar tujuh jam sehari di 

sekolahnya. Ini berarti bahwa hampir sepertiga dari waktunya setiap hari 

dilewatkan peserta didik  di sekolah. Tidak mengherankan kalau pengaruh sekolah 

terhadap perkembangan jiwa peserta didik cukup besar. Pengaruh sekolah 

tentunya diharapkan positif terhadap perkembangan jiwa peserta didik karena 

sekolah adalah lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sebagaimana 

halnya dengan keluarga, sekolah juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat disamping mengajarkan berbagai keterampilan 

dan kepandaian kepada para peserta didiknya.1 

Masa sekolah merupakan masa dimana peserta didik akan memperoleh 

berbagai pengalaman, baik dalam hal pengalaman positif maupun negatif. Hal ini 

disebabkan karena pada masa pertumbuhan fisik tidak terjadi keseimbangan 

sehingga mempengaruhi perkembangan pola pikir, emosi, bahasa, sosial dan 

perilaku yang menjadi perwujudan dari identitas dirinya. 

Peserta didik yang masih dalam usia remaja, sering kali ingin mencoba 

sesuatu yang baru atau terpaksa melakukan sesuatu yang baru karena dorongan 

 
1 Sarlito W.Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 150. 



2 

 

 

atau cabaran dari teman sebayanya. Peserta didik yang berhasil melakukan apa 

yang dirancang akan dianggap hebat oleh teman-temannya. Sebagai contoh dalam 

praktik merokok, banyak peserta didik mengatakan bahwa pada awalnya mereka 

hanya ingin mencoba saja, tetapi lama kelamaan menjadi kecanduan.2 

Fenomena merokok di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan 

dan kini sudah merambah ke remaja sekolah. Perilaku merokok tidak pernah surut 

kendati banyak bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Dampak buruk dari 

perilaku merokok tidak hanya dialami oleh perokok itu sendiri, tetapi juga oleh 

orang lain di sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa perilaku merokok sudah 

sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Bahaya merokok merupakan 

permasalahan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sudah sangat 

memprihatinkan. Perilaku merokok pada pergaulan peserta didik saat ini 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat, walaupun sebenarnya para peserta didik 

sudah menyadari bahwa perilaku merokok memiliki banyak dampak negatif yaitu, 

membahayakan kondisi fisik dan kesehatan tubuh seseorang. Ditinjau dari aspek 

sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri pemakainya, tetapi 

juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bahkan dapat 

mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan Negara. 

Inilah kondisi yang memprihatikan yang terjadi dilingkungan sekitar kita 

saat ini. Perilaku merokok, saat ini sangat marak terjadi dilingkungan sekolah, 

salah satu penyebabnya ialah kurangnya informasi dan kontrol dari keluarga serta 

 
2 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 104. 
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sekolah yang hanya memberikan sangsi ringan kepada peserta didik sehingga 

peserta didik dengan mudah mengulangi perbuatan yang sama untuk merokok. 

Menurut Tjandra Yoga Aditama pada akhir dekade 1980-an diperkirakan 

ada lebih dari satu milyar penduduk dunia ini yang merokok dan mereka 

menghabiskan lebih dari lima triliun batang rokok setahunnya. Para ahli badan 

kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa di negara industri sekitar 

sepertiga kaum pria berumur di atas lima belas tahun punya kebiasaan merokok. 

Dengan demikian merokok merupakan bahaya yang sangat serius dalam 

kehidupan baik dalam kehidupan  pribadi maupun sosial.3 

Dalam pencegahan permasalahan prilaku merokok sangat diperlukan, 

edukasi, sosialisasi dan informasi, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk 

perencanaan kehidupannya ke depan. Informasi merupakan salah satu layanan 

yang terdapat dalam layanan Bimbingan dan Konseling. Layanan informasi 

memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan 

untuk kepentingan peserta didik4. Informasi yang diperoleh dapat dari berbagai 

sumber, baik dari sumber formal dan sumber  informal, maupun dari media 

elektronik. 

Berdasarkan fenomena permasalahan yang di alami ditempat yang ingin 

peneliti teliti, menurut informasi yang peneliti terima dari guru BK SMP Negeri 2 

 
3 Aditama Yoga Tjandra, Rokok dan Kesehatan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 

2-3 

4 Zainal Aqib, Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Yrama Widya, 

2012), h. 80. 
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Kluet Utara bahwa ada beberapa peserta didik yang kedapatan merokok atau 

hanya sekedar ingin mencoba-coba. Mereka melakukan tindakannya di dalam 

lingkungan sekolah baik dengan cara  sembunyi-sembunyi di dalam toilet ataupun 

dibelakang sekolah. 

Berdasarkan  uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

yang dialami peserta didik tentang perilku meroko, dengan judul Efektivitas 

Layanan Informasi Terhadap Pencegahan Perilaku Merokok Siswa SMP Negeri 2 

Kluet Utara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Seberapa efektif  layanan informasi terhadap pencegahan perilaku merokok 

sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi di SMP Negeri 2 Kluet 

Utara ? 

2. Berapa banyak siswa yang perokok di lingkungan sekolah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing di SMP Negeri 2 Kluet Utara ?  

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesi penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat 

pertayaan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 
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pada teori yang relevan belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh memlalui pengukuran data.5 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh setelah diberikan layanan informasi terhadap 

pencegahan perilaku merokok. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh setelah diberikan layanan informasi 

terhadap pencegahan perilaku merokok. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui seberapa efektivitas layanan informasi terhadap pencegahan 

perilaku merokok dan seberapa banyak siswa yang perokok di lingkungan sekolah 

sesuai dengan kategorinya masing-masing. 

 

E. Mamfaat Penelitian 

Adapun mamfaat penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan terhadap bahaya meroko. 

b. Secara akademis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 

Bimbingan dan Konseling. 

c. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

terhadap bahaya merokok. 

 
5Sugiyono, metode penelitian pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.96. 
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d. Bagi guru pembimbing, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan profesionalisme kerja. 

 

F. Defenisi Operasional 

Skripsi ini berjudul “Efektifitas Layanan Informasi Terhadap Pencegahan 

Prilaku Merokok Siswa  di  SMP Negeri 2 Kluet Utara.”Agar pembaca dapat 

memahami judul yang diatas, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan 

defenisi operasional judul penelitian yaitu : 

1. Layanan informasi 

Menurut  Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa layanan informasi 

adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjali suatu tugas 

atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang 

dikehendaki. Dengan demikian layanan informasi itu pertama merupakan 

perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.6 

Layanan informasi merupakan layanan yang memberikan segala bentuk 

informasi baik itu tentang informasi pribadi, sosial, karier, maupun belajar. Hal ini 

secara tidak langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa 

secara keseluruhan.  

 

 

 
6Prayitno dan Amti Erman, Dasar-Dasar BK, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal, 259-

260. 
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2. Prilaku Merokok 

Perilaku merupakan kumpulan respon yang menjadi sangat kompleks yang 

selalu berkaitan dengan situasi, sebagaimana sebuah respons selalu terkait dengan 

sebuah stimulus. Merokok yaitu menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam 

tubuh dan menghembuskannya kembali ke luar. Jadi, perilaku merokok adalah 

suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok kemudian menghisap dan 

menghembuskannya yang menimbulkan asap dan dapat terhisap oleh orang-orang 

disekitarnya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORITIS 

A. Layanan Informasi 

1. Pengertian Layanan Informasi 

Layanan informasi berarti memberikan informasi seluas-luasnya kepada 

peserta didik berkaitan dengan kegiatan akademis dan non akademis untuk masa 

sekarang dan masa yang akan datang, meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan diri, individu memerlukan 

berbagai informasi untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang maupun 

kehidupan yang akan datang.  

Informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan 

memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan 

pendidikan lanjutan. Layanan informasi merupakan layanan yang bentuknya 

adalah pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan 

untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan 

mengarahkan tujuan hidup.7 

Ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi perlu 

diselenggarakan. Pertama, memberikan individu dengan berbagai pengetahuan 

tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial-budaya. 

Dalam masyarakat yang serba majemuk dan semakin kompleks, pengambilan 

 
7 Wardati dan Mohammad Jauhar, Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 

(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 104. 
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keputusan yang dapat dipertanggugjawabkan sebagian besar terletak di tangan 

individu itu sendiri. Dalam hal ini, layanan informasi berusaha merangsang 

individu untuk dapat secara kritis mempelajari berbagai informasi berkaitan 

dengan hajat hidup dan perkembangannya. 

Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya 

“kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah 

apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana 

bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang 

ada itu. Dengan kata lain, berdasarkan atas informasi yang diberikan itu individu 

diharapkan dapat membuat rencanarencana dan keputusan yang dibuatnya. 

Ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-

pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Pertemuan antara keunikan 

individu dan variasi kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat yang lebih 

luas, diharapkan dapat menciptakan berbagai kondisi baru baik bagi individu yang 

bersangkutan maupun bagi masyarakat, yang semuanya itu sesuai dengan 

keinginan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan terciptalah dinamika 

perkembangan individu dan masyarakat berdasarkan potensi positif yang ada pada 

diri individu dan masyarakat.8 

Informasi tentang peserta didik yaitu informasi diri peserta didik yang 

merupakan suatu kebutuhan peserta didik mengenai informasi mencakup apa, 

bagaimana, tentang dirinya menurut catatan dan persepsi pembimbing atau guru-

 
8 Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 260. 
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guru.  Tujuannya agar peserta didik  bisa melakukan pengawasan diri dan memacu 

diri untuk maju.9 

2. Tujuan Layanan Informasi 

Layanan informasi bertujuan agar individu (siswa) mengetahui menguasai 

informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari 

dan perkembangan dirinya. Selain itu, apabila merujuk pada fungsi pemahaman, 

layanan informasi bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dengan 

segala seluk beluknya. Layanan informasi juga bertujuan untuk pengembangan 

kemandirian, pemahaman dan penguasaan individu terhadap informasi yang 

diperlukannya akan memungkinkan individu: 

a. Mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara 

objektif, positif, dan dinamis 

b. Mengambil keputusan 

c. Mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai 

dengan keputusan yang diambil, 

d. Mengaktualisasikan secara terintegrasi.10 

3. Isi Layanan. 

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. Hal ini 

tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan (peserta didik).   

Adapun materi layanan informasi menyangkut : 

 
9 Sofyan S.Willis, Konseling Individual: Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 34. 

10 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah ...........h. 143. 
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a. Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir, yaitu tentang 

kemampuan dan perkembangan pribadi. 

b. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta 

bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya. 

c. Tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan 

santun. 

d. Nilai-nilai sosial, adat-istiadat, dan upaya yang berlaku dan 

berkembang di masyarakat. 

e. Mata pelajaran dan pembidangannya. 

f. Sistem penjurusan, kenaikan kelas, dan syarat-syarat mengikuti ujian 

akhir. 

g. Fasilitas penunjang atau sumber belajar. 

h. Cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah. 

i. Syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan atau karir serta 

prospeknya. 

j. Memasuki perguruan tinggi sejalan dengan cita-cita karir.11 

Banyaknya materi yang dapat disampaikan di layanan informasi, dalam 

kajian ini membahas materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yaitu tentang 

perilaku merokok. Untuk keperluan layanan informasi, yang menjadi isi layanan 

harus spesifik dan dikemas secara jelas dan rinci sehingga dapat disajikan secara 

efektif dan dipahami dengan baik oleh para peserta layanan (siswa), informasi itu 

 
11 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 61. 
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dimaksudkan sesuai dengan kebutuhan para peserta layanan sehingga tingkat 

kemanfaatan layanan tinggi. 

4. Teknik Layanan Informasi 

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka 

oleh guru pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di sekolah dan 

madrasah. Berbagai teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat 

digunakan melalui format klasikal dan kelompok. 

Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi adalah 

a. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Melalui teknik ini, para peserta 

mendengarkan atau menerima ceramah dari pembimbing, selanjutnya 

diikuti dengan tanya jawab. 

b. Melalui media. Penyampaian informasi dilakukan melalui media 

tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan 

media elektronik. 

c. Acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan 

berkenaan dengan acara khusus di sekolah atau madrasah. 

d. Narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta 

layanan dengan mengundang nara sumber.12 

5. Kegiatan Pendukung Layanan Informasi 

Ada beberapa kegiatan pendukung layanan informasi yaitu: 

 

 
12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling........, h. 144. 
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a. Aplikasi instrumentasi dan himpunan data 

Instrumen untuk layanan informasi bisa disusun sendiri oleh 

pembimbing atau memanfaatkan instrumen yang telah ada. Data hasil 

aplikasi instrumentasi yang telah ada, termasuk data yang tercantum dalam 

himpunan data dapat dipergunakan untuk: (a) menetapkan informasi 

menjadi isi layanan informasi, (b) menetapkan calon peserta layanan, dan 

(c) menetapkan calon penyaji termasuk nara sumber yang akan 

diundang13. 

b. Konferensi kasus 

Melalui konferensi kasus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang 

mengenal dan memiliki kepedulian tinggi terhadap subjek calon peserta 

layanan informasi (seperti orang tua, guru, wali kelas, tokoh-tokoh di 

dalam dan di luar lembaga) dapat dibicarakan berbagai aspek 

penyelenggaraan layanan informasi, yaitu: 

1) Informasi yang dibutuhkan oleh subjek yang dimaksud 

2) Subjek calon peserta layanan 

3) Penyaji layanan 

4) Waktu dan tempat 

5) Garis besar rencana operasional.14 

 
13 Tohirin, Bimbingan dan Konseling.........., h. 145. 

14 Prayitno, Jenis-jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung BK Pola 17+, (Padang: 

Universitas Negeri Padang, 2011), h. 13. 
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Dalam konferensi kasus dapat dimanfaatkan data yang diperoleh 

melalui aplikasi instrumentasi dan yang terdapat di dalam himpunan data. 

Dalam hal ini asas kerahasiaan diaplikasikan. 

c. Kunjungan rumah 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat orang tua dan 

kondisi kehidupan keluarga terkait dengan penguasaan informasi tertentu 

oleh anak atau anggota keluarga lainnya. melalui kunjungan rumah, 

konselor atau pembimbing data menetapkan informasi apa yang akan 

menjadi isi layanan informasi yang akan diikuti oleh siswa atau anggota 

keluarga yang bersangkutan serta meminta dukungan dan partisipasi orang 

tua dalam pemberian layanan. Apabila sulit melakukan kunjungan rumah, 

bisa dilakukan dengan mengundang orang tua ke sekolah baik secara 

perorangan maupun kelompok untuk berdiskusi dengan pembimbing atau 

menghadiri konferensi kasus yang membahas layanan informasi. 

d. Alih tangan kasus 

Setelah mengikuti layanan informasi, mungkin di antara peserta 

(siswa) yang ingin mendalami informasi tertentu atau mengaitkan secara 

khusus informasi yang telah diterimanya dengan permasalahan yang 

dialaminya. Apabila keinginan yang dimaksud berada di luar kewenangan 

konselor, maka upaya alih tangan kasus perlu dilakukan. 

Pembimbing (konselor) mengatur pelaksanaan alih tangan kasus 

tersebut bersama peserta (siswa) yang menghendaki upaya tersebut.15 

 
15 Tohirin, Bimbingan dan Konseling.........,. h. 146. 
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e. Operasional layanan 

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, 

baik mengenai informasi yang menjadi isi layanan, metode maupun media 

yang digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan menyimak, perlu 

mendapat pengarahan secukupnya. 

1) Perencanaan 

a) Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta 

layanan  

b) Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan 

c) Menetapkan subjek sasaran layanan  

d) Menetapkan nara sumber 

e) Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan 

f) Menyiapkan kelengkapan administrasi  

2) Pelaksanaan  

a) Mengorganisasikan kegiatan layanan  

b) Mengaktifkan peserta layanan 

c) Mengoptimalkan penggunaan metode dan media   

3) Evaluasi  

a) Mendapatkan materi evaluasi  

b) Menetapkan prosedur evaluasi  

c) Menyusun instrumentasi evaluasi  

d) Mengaplikasi instrumentasi evaluasi  

e) Mengolah hasil aplikasi instrumentasi  
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4) Analisis hasil evaluasi  

a) Menetapkan norma atau standar evaluasi  

b) Melakukan analisis  

c) Menafsirkan hasil analisis  

5) Tindak lanjut  

a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut  

b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada terkait  

c) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Pelaporan  

a) Menyusun laporan layanan informasi  

b) Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait 

c) Mendokumentasikan laporan 

 

B. Perilaku Merokok 

1. Pengertian Perilaku Merokok 

Perilaku merokok adalah suatu aktivitas atau tindakan menghisap 

gulungan tembakau yang tergulung kertas yang telah dibakar dan 

menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan asap yang dapat terisap 

oleh orang-orang disekitarnya serta dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya.  

Perilaku juga mencakup dua arti. Pertama, perilaku dalam arti luas 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dialami seseorang. 

Pengertian kedua, perilaku didefinisikan dalam arti yang sempit yaitu reaksi yang 
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dapat diamati secara umum atau objektif. Sedangkan merokok adalah membakar 

tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa. 

Jadi, perilaku merokok adalah aktifitas menghisap asap tembakau yang 

dibakar selanjutnya masuk ke dalam tubuh dan dihembuskan keluar yang dapat 

menimbulkan asap yang dapat terisap oleh orang lain dan merupakan pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan yang berkaitan dengan rokok dan merokok, yang 

diukur melalui intensitas merokok dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-

hari. 

Ada  banyak alasan yang melatar belakangi perilaku merokok  pada 

remaja, bahwa perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. 

Faktor dari dalam diri remaja dapat dilihat dengan adanya krisis psikososial yang 

dialami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mereka mencari jati 

dirinya.16 

 

2. Aspek-Aspek Perilaku Merokok 

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Aritonang (dalam Nasution), 

yaitu: 

a. Fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari 

Fungsi merokok dapat menggambarkan perasaan yang dialami oleh 

perokok, seperti perasaan positif ataupun negatif selain itu merokok juga 

berkaitan dengan masa mencari jati diri pada remaja. Perasaan positif 

 
16 Dian Komalasari, Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja, Jurnal 

Psikologi, (Yogyakarta: UII, 2000), h. 2. 
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seperti mengalami perasaan yang tenang dan nyaman ketika 

mengkonsumsi rokok.17 

b. Intensitas merokok 

Smet  mengklasifikasikan perokok berdasarkan banyaknya rokok yang 

dihisap, yaitu : 

1) Perokok berat yang menghisap lebih dari 15 batang rokok dalam 

sehari. 

2) Perokok sedang yang menghisap 5-14 batang rokok dalam sehari. 

3) Perokok ringan yang menghisap 1-4 batang rokok dalam sehari 

c. Tempat merokok 

Tipe perokok berdasarkan tempat ada dua, yaitu : 

1) Merokok di tempat-tempat umum atau  ruang publik 

a) Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara bergerombol  

mereka menikmati kebiasaannya. Umumnya perokok masih  

menghargai orang lain, karena itu perokok menempatkan diri di 

smoking area. 

b) Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang lain 

yang tidak merokok, anak kecil, orang jompo dan orang sakit. 

2) Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi 

a) Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat-

tempat seperti ini sebagai tempat merokok digolongkan kepada 

 
17 Aritonang, M.R, Fenomena Wanita Merokok, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 

1997), h. 37  
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individu yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh rasa  gelisah 

yang mencekam. 

b) Toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang 

suka berfantasi. 

d. Waktu merokok 

Menurut Presty remaja yang merokok dipengaruhi oleh  keadaan 

yang dialaminya pada saat itu, misalnya ketika sedang  berkumpul dengan 

teman, cuaca yang dingin, setelah dimarahi orang tua.18 

Berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok di atas dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek perilaku merokok ada empat yaitu fungsi merokok, 

intensitas merokok, waktu merokok dan tempat merokok. 

3. Bahaya Merokok 

Bahaya yang ditimbulkan rokok sangat banyak bagi kesehatan. Akan 

tetapi, masih banyak orang yang tetap memilih untuk menikmatinya. Dalam asap 

rokok terdapat 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan, dua diantaranya adalah 

nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Racun dan 

karsinogen yang timbul akibat pembakaran tembakau dapat memicu terjadinya 

kanker. 

Efek dari rokok atau tembakau memberi stimulasi depresi ringan, 

gangguan daya tangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku dan fungsi 

 
18 Smet, Psikologi Kesehatan, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), h. 

86. 
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psikomotor. Jika dibandingkan zat-zat adiktif lainnya, pengaruh rokok sangatlah 

rendah sehingga kebergantungan pada rokok begitu dianggap gawat.19 

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Bagarah Ayat 195 yang Artinya : “Dan 

belanjakanlah [harta bendamu] di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan 

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 

 Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah tersebut 

menjelaskan sebagai umat muslim untuk tidak menggunakan apapun untuk 

menghancurkan diri kita sendiri. Sebagaimana Firman Allah tersebut, kita 

mengetahui bahwa rokok sebenarnya dapat membunuh manusia secara perlahan. 

 Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah yaitu membinasakan diri sendiri. 

Kematian yang disebabkan oleh bahaya merokok sudah terjadi hampir di seluruh 

dunia. Beberapa penyakit seperti jantung, paru-paru, kanker tenggorokan dan 

sebagainya termasuk jenis penyakit yang mayoritas disebabkan oleh konsumsi 

rokok tidak terkendali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rokok dianggap sebagai 

racun yang perlahan dapat membunuh nyawa seseorang. 

4. Tipe-tipe Perokok 

Ada 4 tipe dan 4 tahapan perilaku merokok berdasarkan management of 

affect theory, keempat tipe tersebut adalah: 

 

 
19 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan ( Perkembangan peserta Didik), (Bandung : 

CV Pustaka Setia, 2006), h.243 
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a. Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif.  

Dengan merokok, seseorang merasakan penambahan rasa yang positif. 

Merokok hanya untuk menambah atau meningkatkan kenikmatan yang 

sudah didapat, merokok juga dilakukan sekedarnya untuk menyenangkan 

perasaan. 

b. Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif.  

Banyak orang yang menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan 

negatif, misalnya bila ia marah, cemas, gelisah, rokok dianggap sebagai 

penyelamat. Mereka menggunakan rokok bila tidak enak perasaan. 

c. Perilaku merokok yang adiktif.  

Mereka yang sudah adiksi akan   menambah dosis rokok yang 

digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang. 

Mereka umumnya akan pergi ke luar rumah membeli rokok, tengah malam 

sekalipun karena ia khawatir kalau rokok tidak tersedia setiap saat ia 

menginginkannya. 

d. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan.  

Mereka menggunakan rokok bukan karena untuk mengendalikan 

perasaan mereka, tetapi karena benar-benar sudah menjadi kebiasaan rutin. 

Dapat dikatakan pada orang-orang tipe ini merokok sudah merupakan 

suatu perilaku yang bersifat otomatis, seringkali tanpa dipikirkan dan tanpa 
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disadari. Ia menghidupkan api rokoknya bila rokok yang diisapnya telah 

benar-benar habis.20 

Seperti yang diungkapkan oleh  Levental dan Cleary (dalam Cahyani) 

terdapat 4 tahapan dalam perilaku merokok sehinga menjadi perokok, 

yaitu: 

a. Tahap Prepatory, seseorang mendapat gambaran yang menyenangkan 

dengan cara mendengar, melihat, dan membaca, sehingga 

menimbulkan minat untuk merokok.  

b. Tahap Innitation, tahapan dimana seseorang mulai merintis atau 

mencoba untuk merokok dan apakah akan melanjutkan perilku 

merokoknya.  

c. Tahap Becoming a Smoker, apabila seseorang mulai merokok 

sebanyak empat batang sehari, maka dia mempunyai kecenderungan 

untuk menjadi perokok.  

d. Tahap Maintenance of Smoking, pada tahap ini merokok sudah 

menjadi salah satu pengaturan diri (self regulating). Dan merokok 

dilakukan untuk memperolrh efek psikologis yang menyenangkan.21 

 

5. Faktor Penyebab Remaja Merokok  

Perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya 

perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri juga disebabkan 

 
20Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan..........., h. 243. 

21 Dian Komasari dan Avin Fadilla Helmi : Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok 

Pada Remaja, No 1, Vol 2, Tahun 2000. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2019 dari situs : 

https/jurnal.ugm.ac.id. 
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oleh faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi seseorang merokok terbagi 

dua, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal), yaitu : 

a. Faktor Dari Dalam (Internal) 

1) Faktor Kepribadian 

Individu mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin 

melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari 

kebosanan. Namun, satu sifat kepribadian yang bersifat prediktif pada 

pengguna obat-obatan (termasuk rokok) ialah konformitas sosial. Orang 

yang memiliki skor tinggi pada berbagai tes konformitas sosial lebih 

mudah menjadi pengguna dibandingkan dengan mereka yang memiliki 

skor yang rendah. 

2) Faktor Biologis 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok 

merupakan salah satu bahan kimia yang berperan penting pada 

ketergantungan merokok.  

3) Faktor Psikologis 

Merokok dapat bermakna untuk meningkatkan konsentrasi, 

menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul rasa 

persaudaraan, juga dapat memberikan kesan modern dan berwibawa, 

sehingga bagi individu yang sering bergaul dengan orang lain, perilaku 

merokok sulit dihindari. 

4) Konformitas teman sebaya 
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Kebutuhan untuk diterima kelompok teman sebaya seringkali 

membuat remaja berbuat apa saja agar dapat diterima oleh kelompoknya. 

Semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi perilaku merokok. 

5) Faktor Usia  

Orang yang merokok pada usia remaja semakin bertambah dan pada 

usia dewasa juga semakin banyak 

6) Faktor Jenis Kelamin 

Pengaruh jenis kelamin zaman sekarang sudah tidak terlalu berperan 

karena baik pria maupun wanita sekarang sudah merokok. 

b. Faktor Dari Luar (Eksternal) 

1) Pengaruh orang tua 

Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak 

mula yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, yang 

orangtuanya tidak begitu memerhatikan mereka dan memberikan 

hukuman fisik yang keras lebih mudah untuk menjadi perokok dibanding 

anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang 

bahagia. Remaja yang berasal dari keluarga konservatif yang 

menekankan nilai-nilai sosial dan agama dengan baik dengan tujuan 

jangka panjang lebih sulit untuk terlibat dengan rokok, tembakau, atau 

obat-obatan dibandingkan dengan keluarga yang permisif dengan 

penekanan pada falsafah “kerjakan urusanmu sendiri-sendiri”. Pengaruh 

yang paling kuat adalah bila orang tua sendiri menjadi figure contoh, 

yaitu sebagai perokok berat, maka anak-anaknya kemungkinan besar 
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akan mencontohnya. Perilaku merokok lebih banyak didapati pada 

mereka yang tinggal dengan satu orang tua (single parent).Remaja akan 

lebih cepat berperilaku sebagai perokok bila ibu mereka merokok dari 

pada ayah yang merokok, hal ini lebih terlihat pada remaja putri. 

2) Pengaruh teman 

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa banyak remaja merokok, 

yang berteman dengan perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta 

tersebut, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu seorang remaja yang 

terpengaruh oleh teman-temannya atau teman-teman remaja tersebut 

dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka semua 

menjadi perokok. Di antara remaja perokok, 87% mempunyai sekurang-

kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok, begitu pula dengan 

remaja nonperokok. 

3) Pengaruh iklan 

Iklan di media masa dan elektronik yang menampilkan gambaran 

bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat 

remaja sering terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam 

iklan tersebut. 

4) Faktor Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan, dan 

perhatian individu pada perokok. Seseorang berperilaku merokok dengan 

memperhatikan lingkungan sosialnya. Kebiasaan budaya, kelas sosial, 

tingkat pendidikan, dan gengsi pekerjaan akan mempengaruhi perilaku 
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merokok pada individu. Dalam bidang politik, menambahkan kesadaran 

umum berakibat pada langkah-langkah politik yang bersifat melindungi 

bagi orang-orang yang tidak merokok dan usaha melancarkan kampanye-

kampanye promosi kesehatan untuk mengurangi perilaku merokok. 

Merokok menjadi masalah yang bertambah besar bagi negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia.22 

6. Upaya Pencegahan 

Dalam upaya prevensi, motivasi untuk menghentikan perilaku merokok 

penting untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Dengan menumbuhkan 

motivasi dalam diri remaja untuk berhenti atau tidak mencoba untuk merokok 

akan membuat mereka tidak terpengaruh oleh godaan merokok yang datang dari 

teman, media massa atau kebiasaan keluarga atau orangtua.23 

7. Dampak Perilaku Merokok 

a. Dampak positif 

Merokok  dapat menimbulkan dampak positif yang sangat sedikit bagi 

kesehetan. Perokok menyebutkan, dengan merokok dapat menghasilkan 

mood positif dan dapat membantu individu menghadapi keadaan-keadaan 

yang sulit. Keuntungan merokok (terutama bagi perokok) yaitu 

 
22 Smet, Psikologi Kesehatan........ h. 108 

23 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan........, h. 247. 
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mengurangi ketegangan, membantu berkonsentrasi, dukungan sosial dan 

menyenangkan.24 

 

b. Dampak negatif 

Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat 

berpengaruh bagi kesehatan. Merokok bukanlah penyebab suatu penyakit, 

tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan 

merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong 

munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Berbagai 

jenis penyakit yang dapat dipicu oleh merokok dimulai dari penyakit di 

kepala sampai di telapak kaki, antara lain: penyakit kardiolovaskular, 

neoplasma (kanker), saluran pernafasan, peningkatan tekanan darah, 

memperpendek umur, sakit mag, gondok, gangguan pembuluh darah, 

ambliyopia (penglihatan kabur), kulit menjadi kering, pucat dan keriputan, 

serta polusi udara dalam ruangan. 

 

C. Efektivitas Layanan Informasi Tehadap Pencegahan Perilaku Merokok 

Siswa di SMP N 2 Kluet Utara Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan 

suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring 

 
24 Indri Kemala Nasution, Perilaku Merokok pada Remaja, Jurnal Psikologi, (Medan: 

Universitas Sumatera Utara, 2007),  h. 13. 
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dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penilaian hasil layanan 

informasi difokuskan kepada pemahaman para peserta terhadap informasi yang 

menjadi isi layanan. Unsure  (understanding) sangat dominan. Pemahaman para 

peserta layanan itu lebih jauh dapat dikaitkan dengan kegunaan bagi peserta, dan 

apa yang akan dilakukan peserta berkenaan dengan informasi yang diperolehnya 

itu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan layanan yang efektif adalah 

terlaksananya layanan dalam menyelesaikan masalah peserta didik sehingga 

tercapai tujuan layanan tersebut. Sehingga yang menjadi tolak ukur efektivitas 

layanan yaitu tercapainya tujuan dan hasil yang tinggi. Dan dalam konteks 

layanan informasi, suatu bantuan yang dikatakan efektif apabila mencapai tujuan 

seperti mampu mengambil keputusan dan mengarahkan diri untuk kegiatan-

kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil dan akhirnya 

mampu mengaktualisasikan diri secara terintegrasi. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

efektivitas dalam konteks pencapaian tujuan layanan informasi adalah melalui 

program yang dibuat oleh guru pembimbing, metode, dan format kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru pembimbing serta materi yang diberikan oleh guru 

pembimbing. Aspek-aspek ini dapat diukur melalui pelaksanaan evaluasi oleh 

guru pembimbing yang berupa penilalian segera (laiseg), penilaian jangka pendek 

(laijapen), dan penilain jangka panjang (laijapan) 

2. Pencegahan Perilaku Merokok Dengan Layanan Informasi 
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Layanan informasi memberikan pemahaman kepada individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas 

atau kegiatan, atau untuk menentukaan arah suatu tujuan atau rencana yang 

dikehendaki. Untuk mereduksi perilaku merokok maka harus diberikan 

penerangan kepada siswa mengenai dampak merokok, dan diberi motivasi untuk 

menghentikan perilaku merokok dan jangan sampai terlibat dalam perilaku 

merokok. 

Mencegah perilaku merokok dengan layanan informasi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Keterampilan berkomunikasi, diberikan beberapa pandangan saat 

bergaul dan berkomunikasi dengan teman sebaya, cara bergaul yang 

baik, dan cara komunikasi yang sopan agar orang lain tidak merasa 

tersinggung dengan apa yang dilakukan untuk menghindari dari 

ajakan teman-teman yang dianggap perilaku negatif. 

b. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, individu harus 

mampu untuk mengambil keputusan dalam pergaulannya dan 

diharapkan individu mampu untuk mengambil keputusan yang positif 

agar bermanfaat untuk kehidupan masa depannya. Dengan siapapun 

individu tersebut bergaul, asalkan mampu untuk mengontrol diri 

dalam mengambil keputusan dalam suatu hubungan sosial dengan 

teman sebaya maka tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. 

c. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan rasa cemas atau 

anxietas, individu mampu mengontrol kecemasan saat berada di 
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lingkungan teman-teman yang merokok, agar tidak terlibat dengan 

ajakan-ajakan yang tidak baik, dan mampu untuk menolak dengan 

cara baik. 

d. Pelatihan untuk berperilaku assertif, yang mana individu mampu 

untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, namun 

individu tersebut harus mampu mengetahui batas-batas dalam 

pergaulan dengan memperhatikan hal-hal positif dan negatif dalam 

suatu pergaulan, sehingga individu tersebut tidak terpengaruh dengan 

keadaan teman yang ada di lingkungannya. 

e. Kemampuan untuk menghadapi tekanan dari kelompok sebaya.25, 

maksudnya individu mampu mengontrol diri untuk tidak  terpengaruh 

terhadap ajakan-ajakan dari teman yang bisa menjerumuskan ke hal-

hal yang negatif dan merugikan. 

Layanan informasi yang efektif dapat dinilai dengan ukuran adanya 

perubahan positif pada diri siswa setelah mengikuti layanan informasi, siswa 

mengetahui, memahami dari materi layanan, dan siswa mampu mengambil 

keputusan untuk mereduksi perilaku merokok yang dapat merusak kesehatan. 

Dengan beberapa cara tersebut diharapkan siswa mampu untuk mereduksi atau 

mengurangi perilaku merokok yang selalu dilakukan. 

 

 

 

 
25Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan..........,  h. 248. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian pre- 

experimental designs dengan jenis  desain one-group pretest-postest. Metode ini 

dianggap cocok kerena dapat melihat perbedaan dalam satu kelompok yang 

dilihat dari hasil  angket sebelum diberikan perlakuan dan  dari hasil setelah 

diberikan perlakuan.26  

One-group pretest-postest design melibatkan satu kelompok yang diberi 

pre-test, kemudian diberikan treatment dan diberi post-test. Keberhasilan 

treatment akan didapat dengan membandingkan nilai pre-test dan Post-test. 

Menurut  Hamid Darmadi, desain dari penelitian one-group pretest-post test 

seperti pada tabel 3.1. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013),  h. 104 
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     Tabel 3.1  

One-Group Pretest-posttest 

 

Pretes Variabel Terikat Postes 

Y1 X Y2 

 

Keterangan : 

Y1 : Pemberian skalaprilaku merokok (sebelum diberikan  layanan  

informasi)   

X :  Pemberian treatmen(pemberian layanan informasi) 

Y2 : Pemberian skala prilaku merokok (sesudah diberikan layanan 

informasi) 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan penelitian yaitu sesuai 

dengan Rancangan Pelaksanaan Layanan (RPL) yang telah penulis susun 

berdasarkan pada tahap-tahap pelaksanaan layanan informasi 

1. Skema Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi. 

Untuk mempermudah kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas maka 

disusun lah skema pelaksanaan kegiatan layanan informasi. Berikut ini adalah 

skema kegiatan yang akan dilakukan seperti terlihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2  

Skema Pelaksanaan Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, tahap pertama, 

peserta didik diberikan angket untuk mengetahui atau melihat pengetahuan siswa 

tentang pencegahan prilaku merokok sebelum diberikan layanan. Selanjutnya 

diberikan layanan informasi dengan teknik media gambar dan power point untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang perilaku merokok. Setelah diberikan 

layanan selanjutnya dilakukan tes lagi atau disebut dengan tes akhir untuk melihat 

pengetahuan siswa tentang pencegahan perilaku merokok. Dalam tes akhir akan 

didapat data hasil dari eksperimen yaitu apakah layanan informasi efektif untuk 

mencegah perilaku merokok atau tidak ada perubahan sama sekali. 

Pemberian angket  

perilaku merokok 
Pretes  

Pemberian layanan 

informasi  

Kisi-kisi pebahasan 
- Pengertian perilaku 

merokok 

- bahaya merokok 

- penyebab remaja 

merokok 

- dampak merokok 

- upaya pencegahan  

Media yang 

digunakan 
a. Power point 

b. gambar 

Treatment 

Pemberian angket 

perilaku merokok  pengakhiran Post-test 
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Untuk memaksimalkan hasil layanan, maka pemberian layanan informasi 

dilakukan sekitar 2-3 kali agar siswa dapat memahami dengan sepenuhnya. 

 

B. Populasi dan Sampel penelitian. 

2. Lokasi 

Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 2 Kluet Utara  Aceh Selatan Tahun 

Ajaran 2018/2019, yang beralamat di Jl.Medan-Tapak Tuan. Desa Kreung Batee 

Kec. Kluet Utara,  Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan jumlah guru BK di SMAN 1 Darul Imarah berjumlah tiga orang. 

 

3. Populasi  

Populasi berasal dari kata bahasa inggris population, yang berarti jumlah 

penduduk.27  Apabila sesorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.28 Maka 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki SMP Negeri 2 Kluet 

Utara yang berjumlah 134 siswa yang terdiri dari 12 kelas. Sebagaimana yang 

terlihat pada tabel 3.3 dibawah ini : 

 

 

 

 

 
27 Burgan Bugis, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2009), h.99 

28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.. 108. 
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    Tabel 3.3 

 Jumlah Anggota Populasi Seluruh Siswa Laki-laki SMP Negeri 2 Kluet Utara 

 

No Kelas Anggota Populasi 

1 VII 45 Siswa 

2 VIII 45 Siswa 

3 IX 45 Siswa 

Jumlah 135 siswa 

 

4. Sampel  

Menurut Arikunto, jika hanya meneliti sebagian dari populasi maka 

penelitian tersebut disebut dengan penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diambil untuk mendapatkan gambaran dari seluruh 

populasi.29 Jika jumlah populasi kurang dari 100 maka untuk dijadikan sampel 

diambil seluruhnya, namun jika lebih besar dari 100 maka  dapat diambil 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih.30 Dengan berpedoman pada pernyatan ditersebut, 

maka jumlah sampel yang diambil dari populasi 134 siswa diambil 25% adalah 

sebanyak 33 siswa. 

 

 

 

 

 
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 173 

30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..........., h. 112. 
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5. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel atau 

besar suatu sampel. Representasive maksudnya sempel yang diambil benar-benar 

mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya 31 

Penentuan peserta didik yang dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan 

teknik  Simpel Random Sampling atau teknik sampling acak sederhana yaitu suatu  

teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau 

anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian menggunakan 

simple random sampling dengan cara  anggota populasi seluruh siswa laki-laki 

SMP Negeri 2 Kluet Utara yang berjumlah 135 siswa memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengambil salah satu nomor yang sudah dikocok, sehingga nomor-

nomor yang terpilih itulah yang digunakan sebagai sampel dalan penelitian ini,  

yaitu berjumlah 33 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Suryabrata, instrumen pengumpulan data merupakan alat 

pengumpul data. Alat pengumpul data merupakan kualitas penelitian.32 Instrumen 

dalam penelitian ini berbentuk angket dan dokumentasi. Sebelum suatu instrumen 

digunakan, maka instrumen penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur. Sedangkan 

 
31 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.72. 

32 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

h.32. 
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reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen tersebut 

dapat dipercaya.33 

1. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang 

disusun berdasarkan pengembangan dan perumusan teori mengenai efektifitas 

layanan informasi dan pencegahan perilaku merokok. Butir-butir pernyataan 

dalam instrumen merupakan gambaran tentang keefektif layanan informasi 

terhadap pencegahan perilaku merokok pada peserta didik. Angket menggunakan 

skala Guttman yang terdiri  Ya dan Tidak. 

2. Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan instrumen bertujuan mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, kontruk, dan konten. Pertimbangan dilakukan oleh 

dosen ahli untuk mengetahui kelayakan instrumen, masukan dari dosen ahli 

dijadikan landasan dalam penyempurnaan alat pengumpulan data yang dibuat.  

3. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung validitas yaitu rumus kolerasi 

yang dikemukakan oleh pearson, yang dikenal dengan rumus kolerasi product 

moment. 

 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung: Alfabet, 2002), h. 267. 
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Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

���� � ∑ ��	(∑ �) (∑ �)
�� ∑ �	(∑ �)�� ��� ∑ �	(∑ �)�� �

 

Keterangan  : 

  rhitung  = koefesien korelasi 

  N  = Jumlah responden 

  Ʃx  = Jumlah skor item 

  Ʃy  = Jumlah skor total (seluruh item).34 

Instrumen yang diuji validitas dalam penelitian ini yaitu angket 

pencegahan perilaku merokok. Pengujian validitas dilakukan setelah dilakukan uji 

coba instrumen. Dalam hal ini, peneliti melakukan uji coba instrumen pada 30 

sampel atau yang disebut dengan validitas, dari hasil uji coba dilakukan analisis 

untuk mengetahui item-item yang valid dan item-item yang tidak valid. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Product and Servis Solution) versi 20. Teknik pengujian menggunakan Corrected 

Item-Total Correlation dengan uji dua sisi. Sesuai dengan teori Sugiyono, jika 

harga kolerasi di bawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Sedangkan jika harga 

kolerasi lebih besar dari 0,30 maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid.35 

Jadi, item-item yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya item-item yang 

valid, sedangkan item-item yang tidak valid dianggap gugur atau tidak dipakai. 

 
34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (2013)....h, 211-213 

35Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 179 
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Uji coba instrumen dilakukan pada tanggal 25 September 2019. Setelah 

diuji coba instrumen, selanjutnya dilakukan analisis item untuk melihat sejauh 

mana instrumen dapat dapat mengukap variabel yang hendak di ukur. Dari hasil 

perhitungan diketahui bahwa korelasi ke -94 butir instrumen dengan skor total 

ditunjukan pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Item 

 

No  Item Kesimpulan Jumlah 

P 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68 

   Valid :1, 2, 4, 6, 7,  8, 9, 11, 

12, 13, 15, 17,18, 19, 21, 22, 

24, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 

41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 

52, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 65, 

67 

41 

   Invalid : 3,  5, 10, 14, 16, 20, 

23, 25, 27, 30, 31, 33,  35, 36, 

37, 39, 44, 46, 51, 53, 56, 58, 

60, 61, 64, 66, 68 

27 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari semua jumlah item pernyataan 

pencegahan perilaku merokok  yang berjumlah 68  butir item yaitu, 41 butir item 

pernyataan yang dinyatakan valid dan sisanya 27 butir item pernyataan yang 

dinyatakan tidak valid.  

Dari hasil uji validitas menggunakan bantuan SPSS seri 20.0, bahwa ke 41 

item angket pencegahan perilaku merokok yang memenuhi kategori valid dengan 

item total correlationnya yaitu menghasilkan nilai terendahnya 0,87 dan nilai 

tertinggi mencapai 754.  
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4. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data kerena instrumen tersebut  

sudah baik. Instrumen yang sudah baik tidak akan mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.36 Untuk mencari Reliabilitas 

secara manual dapat menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 

r�� =  � K
� − 1� �1 − ∑ 2�� �! " 

Keteranga: 

r11 : Reliabilitas 

k   : Banyaknya butir pertanyaan 

Ʃơb2 : Jumlah varians item 

ơ12 : Varians total.37 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20 dengan 

Reliabilitas Analysis Scale (Skala Analisis Reliabilitas). Indikator pengukur 

reliabilitas sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika alpha atau r hitung: 

0,8 – 1.0          = reliabilitas baik 

0,6 – 0,799                = reliabilitas diterima 

 
36Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian (2013)...., h.221.  

37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (2013)...., h. 239. 
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Kurang dari 0,6         = reliabilitas kurang baik.38 

Item-item yang diuji reliabilitasnya hanya item-item yang valid. 

Kriteria penentuan reliabilitas suatu instrumen dengan membandingkan 

nilai r tabel. Jika r Alpa > r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

Sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 berikut ini : 

         Tabel 3.5 

       Hasil Uji Reliabilitas Pencegahan Perilaku Merokok 

 

,955 41 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.39 Teknik pengumpulan data merupakan cara 

untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi. 

1. Angket  

Angket merupakan instrumen pengumpulan data yang bentuknya seperti 

daftar. Instilah angket disamakan dengan tes, namun dalam pengembangan 

instrument ukur, umumnya tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, 

 
38Sekara, Uma, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 

312. 

39 Ahmad Tarzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 57. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
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sedangkan istilah skala digunakan untuk mengukur aspek efektif.40 Skala 

digunakan untuk mengukur nilai, sikap, minat, dan perhatian yang disusun dalam 

bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan.41 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Guttman. Skala 

guttman digunakan untuk mengukur seberapa efektif layanan informasi terhadap 

pencegahan perilaku merokok  

a. Skala Guttman 

Skala guttman merupakan skala yang hanya mengukur satu dimensi 

dari suatu variabel yang memiliki beberapa variabel, dan skala ini 

merupakan skala yang berbentuk kumulatif.42 Skala Guttman dalam 

penelitian ini yaitu skala pencegahan prilaku merokok yang diberikan 

kepada siswa sebelum adanya perlakuan (pre-test) dan sesudah diberikan 

perlakuan (post-test). Skala Guttman diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui hasil pencegahan perilaku merokok siswa. 

Skala pencegahan perilaku merokok yang diberikan pada saat pre-test 

dan post-test merupakan skala pencegahan perilaku merokok yang sama, 

tetapi diberikan pada waktu yang berbeda. Alasan penelitian menggunakan 

skala pencegahan perilaku merokok yang sama pada saat pre-test dan post-

test, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan hasil pencegahan 

 
40Syarifudin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  

h. 6-7. 

41 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 77. 

42Husein Umar, metodologi Penelitian..., h.72 
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perilaku merokok siswa melalui layanan informasi sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan yang diuji dengan skala yang sama atau angket 

pencegahan perilaku merokok yang sama. Skala pencegahan perilaku 

merokok disusun sebanyak 68 item. Sedangkan peran guru didalam 

pemberian layanan informasi hanya sebagai pelengkap atau vasilisator. 

Pemberian skor pada skala pencegahan perilaku merokok ditentukan 

sesuai dengan standar skala Guttman.43 Adapun pedoman skor skala 

Guttman sesuai pada tabel 3.7 

Tabel 3.6 

Kriteria Bobot Nilai pada Skala Guttman 

 

No Skor Ket 

1. 1 Ya 

2. 0 Tidak 

 

 

 

E. Teknik Analisi Data  

Analisi data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis 

dan menarik kesimpulan tentang masalah yang di teliti. 

1. Uji Normalitas 

Sugiyono mengemukakan uji normalitas berguna untuk menentukan 

analisis data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

 
43Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

h. 78 



44 

 

 

normal atau tidak sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang dari 

kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengujian normalitas dapat 

menggunakan bantuan SPSS. Dari tabel one Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

diperoleh angka Asymp. Sig (2-tailed). Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 

(karena menggunakan taraf signifikan 5%) untuk pengambilan keputusan dengan 

menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut: 

- Jika Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal 

- Jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka distribusi data adalah normal.44 

Tabel 3.7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 SEBELUM 

N 33 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 17,2121 

Std. Deviation 5,22469 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,107 

Positive ,107 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,614 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... h. 241.  



45 

 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,845  > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

2. Uji t  

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan ujit t dependent 

atau uji Paired Sampel t-Test. Uji ini merupaka jenis uji statistika yang bertujuan 

untuk membandingkan  rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Menurut 

Furqon apabila data memenuhi normalitas dan homogenitas varian, maka 

digunakan uji t. Skor t hasil penelitian menggunakan SPSS seri 20, dengan 

menggunakan teknik analisis Paired-Samples T-Test. Uji t bertujuan mengkaji 

efektivitas suatu perlakuan (treatment) dalam mengubah suatu perilaku dengan 

cara membandingkan anatara keadaan sebelumnya dengan keadaan sesudah 

perlakuan.45 

Tabel 3.8 

 Paired Samples Test 
 

 Paired Differences T df Sig. 

(2-

tailed

) 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Pretes

t –  

Post-

test 

-5,84848 2,89527 ,50400 -6,87510 -4,82187 -11,604 32 ,000 

 

 

 
45 Furqon, Statistika Terapan Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 198.  

Mean Std. 

Deviation 
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Karena signifikan 0,00 <  0,05 Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata 

lain hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat perbedaan terhadap 

pencegahan perilaku merokok sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi. 

Hal ini membuktikan bahwa layanan informasi efektif diberikan untuk 

pencegahan perilaku merokok siswa laki-laki SMP Negeri 2 Kluet Utara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pengumpulan data di lakukan pada tanggal 16 Oktober 2019. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran angket yang dilakukan 

di SMP Negeri 2 Kluet Utara. Angket yang di sebarkan kepada peserta didik 

secara keseluruhan telah dilakukan Expert Judgement pada dua orang dosen, 

kemudian agket tersebut juga sudah di uji coba Validitas dan Reliabilitas melalui 

bantuan program SPSS Seri 20. Angket tersebut terdiri dari 41 item pernyataan.  

Dari hasil penelitian yang di peroleh, data mentah akan di analisis melalui 

bantuan Program SPSS, guna untuk menjawab rumusan penelitian efektivitas 

layanan informasi terhadap pencegahan perilaku merokok siswa  SMP Negeri 2 

Kluet Utara. 

 

1. Gambaran Umum lokasi penelitian 

Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kluet Utara 

b. NSS/NPSN  : 201060740010/10102721 

c. Alamat   : Jln. Medan-Tapak Tuan, Gampong Krueng  

  Batee, Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan 

d. Jenjang Akreditasi : B 

e. Luas Tanah  : 10.677 m2  

f. Tahun Pendirian  : 1990 
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g. Kepala Sekolah 

Nama   : Muhas Baili S.Pd 

NIP   : 197111141997021002 

Pendidikan  : S-1 

SMP Negeri 2 Kluet Utara adalah salah satu lembaga pendidikan negeri 

dan beradah dibawah kementrian pendidikan. Sampai saat ini jumlah guru tetap 

disekolah tersebut adalah 20 orang dan 12 orang guru honorel, 3 orang guru 

bimbingan dan konseling. 

 

2. Keadaan Fisik Sekolah 

a. Jumlah ruang kelas : 12 ruang kelas 

Tabel 4.1  

    Jumlah Murid SMP Negeri 2 Kluet Utara 

 

Kelas LK PR Jumlah Jumlah 

Kls 

VII 45 52 97 4 

VIII 45 48 93 4 

IX 45 53 98 4 

Jumlah Seluruhnya 288 

 

b. Bangunan lain yang ada 

1) 1 (satu) unit mesjid (Putra) 

2) 1 (satu) unit kantor dewan guru 

3) 1 (satu) unit kantor sekretaris /bendahara 

4) 1 (satu) unit kamar mandi umum (putra) 
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5) 1 (satu) unit kamar mandi umum (Putri) 

6) 1 (satu) unit ruang  pustaka 

7) 1 (satu) unit ruang laboratorium komputer 

8) 1 (satu) unit ruang TU 

9) 1(satu) unit ruang pertemuan 

c. Lapangan Olah Raga 

1) Lapangan volly/Basket 

2) Lapangan Bola 

3) Lapangan bulu Tangkis 

B. Hasil Penelitian  

Bagian hasil penelitian mendeskripsikan hasil-hasil penelitian, yaitu data-

data mengenai: 1) Efektivitas layanan informasi terhadap pencegahan perilaku 

merokok siswa laki-laki SMP Negeri 2 Kluet Utara, 2) Banyak siswa yang 

merokok dilingkungan sekolah sesuai dengan kategori masing-masing. 

1. Efektivitas Layanan Informasi Terhadap Pencegahan Perilaku Merokok 

Siswa SMP Negeri 2 Kluet Utara 

a. Uji Hipotesis Efektivitas layanan informasi terhadap pencegahan 

perilaku merokok siswa SMP Negeri 2 Kluet Utara  

Salah satu cara untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta 

didik adalah dengan membandingkan skor keefetivitasan sebelum dan 

sesudah diberikan layanan informasi. Perubahan yang dimaksud adalah 

peningkatan skor pengetahuan  peserta didik yang berarti kegiatan layanan 

informaasi yang dilaksanakan efektif untuk meningkatkan pengetahuan 
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peserta didik terhadap pencegahan perilaku merokok. Secara rinci 

perbandingan skor keefektivits layanan informasi terhadap pencegahan 

perilaku merokok peserta didik pada pengukuran awal dan pengukuran 

akhir disajikan pada tabel 4.2 berikut: 

 

Tabel 4.2 

Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

Post-test 23,0606 33 5,37901 ,93636 

 

Tabel 4.2  menunjukkan rata-rata pretest sebesar 17,2121, sedangkan 

rata-rata post test sebesar 23,0606. Artinya rata-rata post test lebih tinggi 

dari rata-rata pretest. Melihat skor post test lebih tinggi dari pretest dapat 

dikatakan terjadi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan perilaku 

merokok setalah diberikan  layanan informasi kepada peserta didik, maka 

ada keefektivan layanan informasi untuk mencegah perilaku merokok 

melalui informasi yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

Pretest 17,2121 33 5,22469 ,90950 

Pair 1 
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Tabel 4.3  

Paired Samples Test 

 

 Paired Differences t Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Pretes

t –  

Post-

test 

-5,84848 2,89527 ,50400 -6,87510 -4,82187 -11,604 32 ,000 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.3 diperoleh nilai t sebesar 11,604 dengan 

signifikan 0,00 yang berarti 0,00 < 0,05  jadi Ha diterima dan Ho ditolak.46 Hal ini 

membuktikan bahwa hasil uji hipotesis pencegahan perilaku merokok peserta 

didik sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi mempunyai skor angket 

dan klasifikasi yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara layanan informasi terhadap pencegahan perilaku merokok 

peserta didik.  

 Ha diterima artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan 

trearment (layanan informasi) dan artinya trearment yang diberikan memberikan 

efek positif. Sehingga menambah pengetahuan peserta didik sesudah mengikuti  

layanan informasi lebih tinggi dari pada sebelum mengikuti layanan infomasi. 

 

 
46 V. Wiratna  Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 

2015), h. 100-103 
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2. Banyaknya Siswa yang  Merokok di Lingkungan Sekolah Sesuai Dengan 

Kategori Masing-masing di SMP Negeri 2 Kluet Utara. 

Pembagian kategori masing-masing siswa perokok laki-laki SMP Negeri 2 

Kluet Utara merupakan gambaran perwakilan dari perilaku merokok siswa 

dilingkungan sekolah yang dikategorikan dalam empat kategoi, yaitu tingi (5-10), 

sedang (3-4), rendah (1-2), tidak mengkonsumsi rokok.  

Gambaran keseluruhan kategori perokok dikelompokkan menjadi empat 

kategori, yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Berikut adalah kategori siswa perokok 

SMP Negeri 2 Kluet Utara yang disajikan pada tabel 4.4 

Tabel 4.4  

Kategori Masing-masing Siswa Perokok Dilingkungan Sekolah SMP Negeri 2 

Kluet Utara 

 

Kategori F % 

Tinggi 7 21,2 

Sedang 9 27,3 

Rendah 7 21,2 

T. 

meokok 

10 30,3 

Jumlah  100 

 

Tabel 4.4 menunjukkan kategori perokok peserta didik laki-laki SMP 

Negeri 2 Kluet Utara  Tahun Ajaran 2018/2019 yang diwakili oleh 33 peserta 

didik yaitu: sebanyak 7 peserta didik (21,2%) dari jumlah subjek penelitian berada 
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pada kategori tinggi artinya pesrta didik mencapai tingkat mengkonsumsi rokok 

tinggi pada setiap aspeknya. Kebanyakan peserta didik yang berada pada tahap ini 

yaitu peserta didik  kelas tiga yang berjumlah lima orang, satu orang kelas dua 

dan satu orang kelas satu. 

Sebanyak  9 peserta didik (27,3%) dari jumlah subjek penelitian berada 

pada kategori sedang artinya peserta didik mencapai tingkat mengkonsumsi rokok 

yang sedang pada setiap aspeknya, yang mendominasi perokok pada tahap ini 

yaitu peserta didik kelas dua lima orang, peserta didik kelas tiga tiga orang dan 

kelas satu satu orang.  

Sebanyak 7 peserta didik (21,2%) dari jumlah penelitian berada pada 

kategori rendah artinya peserta didik mencapai tingkat mengkonsumsi rokok yang 

rendah pada setiap aspek. Dan yang mendominasi peserta didik pada tahap ini 

berdasarkan hasil yang peneliti teliti yaitu peserta didik kelas satu empat orang 

dan peserta didik  kelas dua tiga orang. 

Sebanyak 10 peserta didik (30,3%) dari jumlah penelitian berada pada 

kategori tidak mengkonsumsi rokok artinya peserta didik mencapai tingkat belum 

mengkonsumsi rokok yang tertera pada setiap aspek. Dan peserta didik  yang 

mendominasi pada tahap ini berdasarkan hasil presentase yaitu peserta didik kelas 

satu tujuh orang dan peserta didik  kelas dua tiga orang. Berdasarkan hasil 

presentase, peserta didik yang mengkonsumsi rokok sesuain kategori masing-

masing siswa laki-laki SMP Negeri 2 Kluet Utara berada pada kategori sedang. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil data-data yang dihimpun melalui penyebaran angket, 

menunjukkan secara umum pencegahan perilaku merokok siswa SMP Negeri 2 

Kluet Utara berada pada kategori tinggi tujuh orang, sedang sembilang orang, 

rendah tujuh orang dan pada kategori tidak merokok sebanyak sepuluh orang. 

Peserta didik pada kategori tinggi diasumsikan telah mencapai tingkat 

mengkonsumsi rokok yang dilihat dari setiap aspeknya, yaitu peserta didik 

mengkonsumsi lebih dari lima batang rokok dalam sehari/perminggu dan dapat 

dikategorikan peserta didik telah kecanduan. 

Perilaku merokok pada pergaulan peserta didik saat ini mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat, walau sebenarnya para peserta didik sudah menyadari 

bahwa perilaku merokok memiliki banyak dampak negatif, yaitu membahayakan 

kondisi fisik dan kesehatan seseorang.  

Hasil penelitian menunjukkan perubahan yang signifikan yang merupakan 

perubahan setelah diberikan informasi pencegahan perilaku merokok, dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Pencegahan perilaku merokok 

merupakan bentuk pencegahan awal yang paling efektif dalam mengubah sikap 

dan perilaku merokok dibandingkan dengan bentuk-bentuk layanan lainnya. 

Pencegahan perilaku merokok memiliki pengaruh yang sangat penting untuk 

pencegahan perilaku yang tidak diinginkan. 

Hal ini didukung pula berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lisda Damayanti dalam jurnal “Efektivitas Layanan Informasi Bahaya Merokok 

Disertai Media X-Banner Dalam Mengurangi Perilaku Merokok Siswa VIII SMP 
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Negeri 3 Palu” Vol 3 No 2 menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi bahaya merokok disertai media 

X-Banner, yang artinya layanan informasi memberikan efek yang positif dalam 

pencegahan perilaku merokok.47 

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Binti 

Mukaromah dalam jurnal “Pengaruh Pembarian Layanan Informasi Terhadap 

Pencegahan Bahaya Merokok di Sekolah Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 

Ngatruk Kab, Tulungangung Tahun Pelajaran 2015/2016” Vol 6 No 1 

menyatakan bahwa layanan informasi efektif untuk mencegah perilaku 

merokok.48 

Peserta didik dalam melakukan pencegahan yang baik dituntut untuk 

memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik dapat mencegah perilaku 

yang tidak sesuai. Dengan demikian pengetahuan peserta didik dalam pencegahan 

perilaku merokok menjadi ukuran sejauh mana seorang peserta didik dapat 

menjauhkan diri dari bahaya rokok. Pengaruh aspek-aspek perilaku merokok 

peserta didik yang datang dari lingkungan dan keluarga diperlukan informasi 

untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik terhadap pencegaha perilaku 

merokok dengan tujuan dapat menghilangkan atau mencegah perilaku merokok 

peserta didik secara efektif. 

 
47 Lisda Damayanti, Efektivitas Layanan Informasi Bahaya Merokok Disertai Media X-

Banner Dalam Mengurangi Perilaku Merokok Siswa VIII SMP Negeri 3 Palu, Vol. 3, No. 2, 

Desember 2018, Diakses pada Tanggal 03 juli 2019 dari situs: 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKP. 

48 Binti Mukaromah, Pengaruh Pembarian Layanan Informasi Terhadap Pencegahan 

Bahaya Merokok di Sekolah Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Ngatruk Kab, Tulungangung 

Tahun Pelajaran 2015/2016, Vo.6, No 1, Agustus 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 

dari situs https://online-journal.unja.ac.id. 
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Berdasarkan penyajian data hasil penelitian pemberian layanan informasi 

terhadap pencegahan perlaku merokok peserta didik secara umum sudah 

menunjukkan tingkat pencapaian yang optimal dan efektif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan adanya pemberian layanan informasi dapat 

mencegah perilaku merokok peserta didik sehingga peserta didik dapat terhidar 

dari perilaku merokok. Dapat disimpulkan layanan informasi efektif untuk 

mencegah perilaku merokok siswa SMP Negeri 2 Kluet Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penilitan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

layanan informasi untuk pencegahan perilaku merokok siswa SMP Negeri 2 Kluet 

Utara. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pencegahan perilaku merokok peserta didik sebelum dan sesudah 

diberikan layanan informasi, yang berarti dapat disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan atau  pemberian layanan informasi efektif terhadap 

Pencegaha perlaku merokok peserta didik SMP Negeri 2 Kluet Utara. 

2. Berdasarkan hasil penelitian tentang seberapa banyak siswa yang merokok 

di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa dari 33 peserta didik 

perwakilan  terdapat 7 orang atau 21,2% peserta didik berada pada 

kategori tinggi, 9 orang atau 27,3% peserta didik berada pada kategori 

sedang, 7 orang atau 21,2% peserta didik berada kategori rendah, 10 orang 

atau 30,3% peserta didik berada kategori tidak merokok. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka peniliti memberikan beberapa saran: 

1. Kepala sekolah dan Guru Bimbingan dan Konseling diharapkan menindak 

lanjuti dan mengawasi kegiatan layanan informasi untuk pencegahan 
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perilaku peserta didik dan mengadakan pemberian layanan untuk 

penyelesaian lebih lanjut. 

2. Kepada peserta didik SMP Negeri 2 Kluet Utara untuk melakukan 

pencegahan perilaku merokok dengan mengikuti kegiatan layanan 

informasi dan layanan bimbingan lainnya. 

3. Dan kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi masukan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan dan referensi tentang penelitian yang lebih 

baik. 
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Lampiran  

Angket pencegahan perilaku merokok 

Petunjuk pengisian : 

1. Sebelum mengisi angket isilah identitas anda dengan lengkap 

2. Isilah semua pernyataan dengan lengkap  dan sejujur-jujurnya 

3. Berilah  tanda checklist (√ ) pada kolom YA  jika pernyataan yang diberikan sesuai 

dengan kondisi anda. Jika tidak, berikan cheklist (√ ) pada kolom TIDAK. 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Maksimal mengkonsumsi rokok perhari : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Jika saya tidak merokok, saya akan ditertawakan oleh teman 

saya 

  

2 Saya tahu bahwa rokok sudah menjadi hal biasa dikalangan 

remaja 

  

3 Saya merokok untuk menenangkan fikiran   

4 Merokok dapat menimbulkan penyakit kangker paru-paru   

5 Layanan informasi yang diberikan sangat membantu saya 

dalam menambah pengetahuan dan wawasan 

  

6 Saya merokok untuk terlihat lebih dewasa   

7 Jika saya tidak merokok dalam satu waktu saya merasa pusing   

8 Saya merokok untuk mendapatkan banyak teman   

9 Saya merokok hanya ketika sedang berkumpul dengan teman   

10 informasi yang diberikan sangat mudah untuk dimengerti   

11 Merokok sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan saya   

12 Saya menghisap satu batang rokok dalam waktu yang tidak 

ditentukan 

  

13 Dengan adanya layanan informasi saya bisa mengetahui bahaya 

dari merokok 

  

14 Orang tua saya mengizinkan saya untuk merokok   

15 Saya merokok setiap kali ingin merokok   

16 Saya sangat bergantung kepada rokok   

17 Sakit maag lebih banyak terjadi pada perokok daripada yang 

bukan perokok 

  

18 Saya merokok karena ajakan teman   

19 Saya tidak bisa hidup jika tidak merokok   

20 Asap rokok mengakibatkan infeksi pada paru-paru   

21 Merokok bisa membahayakan kesehatan orang sekitar   

22 Saya merokok pada waktu setelah makan   

23 Bentuk-bentuk informasi yang diberikan oleh guru bimbingan 

konseling sangat membantu saya untuk menambah pengetahuan 

  



 

 

tentang bahaya merokok 

24 Saya menghabiskan lebih dari satu bungkus rokok sehari   

25 Melalui layanan informasi membuat saya sadar bahwa banyak 

hal yang merugikan dengan merokok 

  

26 Saya bisa membawa diri saya ke hal yang postif   

27 Saya merokok hanya ketika ditawarkan saja   

28 Merokok akan menyebabkan kuku menguning   

29 Orang tua saya tidak pernah menanyakan keadaan saya saat ini   

30 Isi layanan informasi yang diberikan oleh guru bimbingan 

konseling sesuai dengan judul yang telah ditentukan 

  

31 Saya tahu bahaya merokok melalui layanan informasi   

32 Informasi sangat dibutuhkan untuk remeja yang masi pada 

masa pertumbuhan 

  

33 Saya bekerja agar bisa membeli rokok   

34 Penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok menimbulkan 

kerugian bagi saya dan keluarga 

  

35 Saya sadar bukan hanya saya yang terkena akibat dari asap 

rokok 

  

36 Saya bisa memahami informasi yang diberikan dengan mudah   

37 Saya ingin terlepas dari kebiasaan merokok   

38 Saya merasa terganggu jika tidak menghisap satu batang rokok 

saja dalam satu hari 

  

39 Saya merasa terbantu dengan layanan informasi   

40 Pertama kali saya merokok akibat cabaran dari teman   

41 Saya kurang menghiraukan bahaya merokok yang tercantum 

pada bungkus rokok 

  

 



 

 

Skor pre-test (sebelum) dan post-test(sesudah diberikan) layanan informasi 

 

No Responden Pre-test 

(sebelum diberikan 

layanan) 

Post-test 

(sesudah diberikan 

layanan) 

1 IR 22 22 

2 IH 16 21 

3 NRR 8 19 

4 MR 14 18 

5 SR 16 26 

6 RF 13 15 

7 ALR 18 23 

8 KU 18 23 

9 MI 13 20 

10 ZF 11 21 

11 BL 15 19 

12 SA 23 29 

13 RN 14 31 

14 TAK 19 29 

15 YZ 16 31 

16 DR 10 28 

17 NH 21 25 

18 SFR 20 21 

19 SN 18 21 

20 SE 11 16 

21 MN 13 22 

22 TMZ 13 23 

23 MAD 16 19 

24 FR 24 31 

25 M 23 25 

26 HF 21 24 

27 NS 14 14 

28 MSY 9 15 

29 MY 13 14 

30 S 18 21 

31 ES 21 26 

32 AK 17 19 

33 SB 20 23 

 

 



 

 

Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 2 KLUET UTARA 
J. Tapaktuan-Medan Km 29 Krueng Batee Kluet Utara Telp.(0656)441082 kode 

post 23771 

      

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

LAYANAN INFORMASI 

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

A -
A. 

Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Layanan Informasi 
C Topik / Tema Layanan Pencegahan perilaku merokok 
D Fungsi Layanan Pemahaman 
E Tujuan Umum Peserta didik memahami cara pencegahan 

perilaku merokok 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami apa itu bakat 

dan minat 
2. Peserta didik dapat mengetahui faktor-

faktor yang mendukung pengembangan 
bakat dan minat  

3. Cara menumbuhkan bakat dan minat 
 

G Sasaran Layanan Siswa Laki-laki SMP Negeri 2 Kluet 
Utara 

H Materi Layanan 1. Pengertian merokok 
2. Bahaya dan efek dari rokok 
3. Tipe dan tahapan perokok 
4. Penyebab remaja merokok 
5. Cara berhenti merokok 

I Waktu  1 Kali Pertemuan x  45 Menit 
J Sumber 1. Buku dan internet  

K Metode/Teknik Media gambar dan power point 
L Media / Alat  laptop, imfocus,  lembar kerja siswa 
M Pelaksanaan  

Tahap Uraian Kegiatan 
 
 

1. Membuka dengan mengucapkan salam 
dan berdoa 



 

 

 
1. Tahap Awal / 

Pedahuluan 

2. Membina hubungan baik dengan 
peserta didik  
(menanyakan kabar, tema layanan 
informasi ) 

3. Menyampaikan tujuan layanan 
informasi Menanayakan kesiapan 
kepada peserta didik 

 
 
 
 
 

2. Tahap Inti 

1. Guru BK menayangkan tentang 
pencegahan perilaku merokok 

2. Peserta didik mengamati ketika guru 
BK menjelaskan  

3. Guru BK mengajak curah pendapat 
dan tanya jawab 

4. Guru  BK menjelaskan kembali 
tentang bahaya merokok dan efek yang 
ditimbulkan sertapenyebab remaja 
merokok 

  
3. Tahap Penutup 

1. Guru BK mengajak peserta didik 
membuat kesimpulan yang terkait 
dengan materi layanan  

2. Guru BK menyampaikan materi 
layanan yang akan datang 

3. Guru BK mengakhiri kegiatan dengan 
berdoa dan mengucapkan salam 

N Evaluasi  
 1.  Evaluasi Proses Guru BK melakukan evaluasi dengan 

memperhatikan proses yang terjadi : 
1.  Melakukan Refleksi hasil, setiap 

peserta didik menuliskan di kertas 
yang sudah disiapkan. 

2.  Sikap atau atusias peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan 

3.  Cara peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat atau bertanya 

4.  Cara peserta didik memberikan 
penjelasan dari pertanyaan guru BK 

2.  Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan 
klasikal, antara lain : 

1.  Merasakan suasana pertemuan : 
menyenangkan/kurang 
menyenangkan/tidak menyenangkan. 

2.  Topik yang dibahas : sangat 
penting/kurang penting/tidak penting 

3.  Cara Guru Bimbingan dan Konseling 
atau konselor menyampaikan : mudah 
dipahami/tidak mudah/sulit dipahami 



 

 

4.  Kegiatan yang diikuti : 
menarik/kurang menarik/tidak menarik 
untuk diikuti 

                                                                         
 

                                                                     Aceh Selatan, 11 Oktober 2019 
       Guru BK/Konselor 

 
 

Sri Wahyuni K 
                    NIM. 150213103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

Angket pencegahan perilaku merokok 

Petunjuk pengisian : 

1. Sebelum mengisi angket isilah identitas anda dengan lengkap 
2. Isilah semua pernyataan dengan lengkap  dan sejujur-jujurnya 
3. Berilah  tanda checklist (√ ) pada kolom YA  jika pernyataan yang 

diberikan sesuai dengan kondisi anda. Jika tidak, berikan cheklist (√ ) pada 
kolom TIDAK. 
 
 

Nama  : 
Kelas  : 
Maksimal mengkonsumsi rokok perhari : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

No Pernyataan Ya Tidak 
1 Jika saya tidak merokok, saya akan ditertawakan oleh 

teman saya 
  

2 Saya tahu bahwa rokok sudah menjadi hal biasa 
dikalangan remaja 

  

3 Saya merokok untuk menenangkan fikiran   

4 Merokok dapat menimbulkan penyakit kangker paru-paru   
5 Layanan informasi yang diberikan sangat membantu saya 

dalam menambah pengetahuan dan wawasan 
  

6 Saya merokok untuk terlihat lebih dewasa   
7 Jika saya tidak merokok dalam satu waktu saya merasa 

pusing 
  

8 Saya merokok untuk mendapatkan banyak teman   
9 Saya merokok hanya ketika sedang berkumpul dengan 

teman 
  

10 informasi yang diberikan sangat mudah untuk dimengerti   
11 Merokok sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan saya   
12 Saya menghisap satu batang rokok dalam waktu yang 

tidak ditentukan 
  

13 Dengan adanya layanan informasi saya bisa mengetahui 
bahaya dari merokok 

  

14 Orang tua saya mengizinkan saya untuk merokok   
15 Saya merokok setiap kali ingin merokok   
16 Saya sangat bergantung kepada rokok   
17 Sakit maag lebih banyak terjadi pada perokok daripada 

yang bukan perokok 
  



 

 

18 Saya merokok karena ajakan teman   
19 Saya tidak bisa hidup jika tidak merokok   
20 Asap rokok mengakibatkan infeksi pada paru-paru   
21 Merokok bisa membahayakan kesehatan orang sekitar   
22 Saya merokok pada waktu setelah makan   
23 Bentuk-bentuk informasi yang diberikan oleh guru 

bimbingan konseling sangat membantu saya untuk 
menambah pengetahuan tentang bahaya merokok 

  

24 Saya menghabiskan lebih dari satu bungkus rokok sehari   
25 Melalui layanan informasi membuat saya sadar bahwa 

banyak hal yang merugikan dengan merokok 
  

26 Saya bisa membawa diri saya ke hal yang postif   
27 Saya merokok hanya ketika ditawarkan saja   
28 Merokok akan menyebabkan kuku menguning   
29 Orang tua saya tidak pernah menanyakan keadaan saya 

saat ini 
  

30 Isi layanan informasi yang diberikan oleh guru bimbingan 
konseling sesuai dengan judul yang telah ditentukan 

  

31 Saya tahu bahaya merokok melalui layanan informasi   
32 Informasi sangat dibutuhkan untuk remeja yang masi pada 

masa pertumbuhan 
  

33 Saya bekerja agar bisa membeli rokok   
34 Penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok menimbulkan 

kerugian bagi saya dan keluarga 
  

35 Saya sadar bukan hanya saya yang terkena akibat dari asap 
rokok 

  

36 Saya bisa memahami informasi yang diberikan dengan 
mudah 

  

37 Saya ingin terlepas dari kebiasaan merokok   
38 Saya merasa terganggu jika tidak menghisap satu batang 

rokok saja dalam satu hari 
  

39 Saya merasa terbantu dengan layanan informasi   
40 Pertama kali saya merokok akibat cabaran dari teman   
41 Saya kurang menghiraukan bahaya merokok yang 

tercantum pada bungkus rokok 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

 

Skor t hitung dan t tabel Hasil Uji Validitas Butir Item 

No 

Pernyataa

n  

t hitung t tabel Kesimpul

an 

Keteranga

n 

1 0,646 0,361 Valid Dipakai 

2 0,646 0,361 Valid Dipakai 

3 0,165 0,361 Invalid Dibuang 

4 0,407 0,361 Valid Dipakai 

5 0,111 0,361 Invalid Dibuang 

6 0,526 0,361 Valid Dipakai 

7 0,407 0,361 Valid Dipakai 

8 0,526 0,361 Valid Dipakai 

9 0,523 0,361 Valid Dipakai 

10 0,243 0,361 Invalid Dibuang 

11 0,449 0,361 Valid Dipakai 

12 0,450 0,361 Valid Dipakai 

13 0,498 0,361 Valid Dipakai 

14 0,286 0,361 Invalid Dibuang 

15 0,665 0,361 Valid Dipakai 

16 0,189 0,361 Invalid Dibuang 

17 0,754 0,361 valid Dipakai 

18 0,655 0,361 Valid Dipakai 

19 0,535 0,361 Valid Dipakai 

20 0,126 0,361 Invalid Dibuang 

21 0,645 0,361 Valid Dipakai 

22 0,678 0,361 Valid Dipakai 

23 0,220 0,361 Invalid Dibuang 

24 0,650 0,361 Valid Dipakai 

25 0,136 0,361 Invalid Dibuang 



 

 

26 0,655 0,361 Valid Dipakai 

27 0,200 0,361 Invalid Dibuang 

28 0,391 0,361 Valid Dipakai 

29 0,644 0,361 Valid Dipakai 

30 0,109 0,361 Invalid Dibuang 

31 0,277 0,361 Invalid Dibuang 

32 0,583 0,361 Valid Dipakai 

33 0,356 0,361 Invalid Dibuang 

34 0,597 0,361 Valid Dipakai 

35 0,114 0,361 invalid Dibuang 

36 0,267 0,361 invalid Dibuang 

37 0,157 0,361 Invalid Dibuang 

38 0,460 0,361 Valid Dipakai 

39 0,258 0,361 Invalid Dibuang 

40 0,583 0,361 valid Dipakai 

41 0,423 0,361 valid Dipakai 

42 0,724 0,361 Valid Dipakai 

43 0,666 0,361 Valid Dipakai 

44 0,286 0,361 Invalid Dibuang 

45 0,677 0,361 Valid Dipakai 

46 0,087 0,361 Invalid Dibuang 

47 0,467 0,361 Valid Dipakai 

48 0,596 0,361 Valid Dipakai 

49 0,423 0,361 Valid Dipakai 

50 0,431 0,361 Valid Dipakai 

51 0,350 0,361 Invalid Dibuang 

52 0,467 0,361 Valid Dipakai 

53 0,260 0,361 Invalid Dibuang 

54 0,565 0,361 Valid Dipakai 

55 0,566 0,361 Valid Dipakai 

56 0,099 0,361 Invalid Dibuang 

57 0,679 0,361 valid Dipakai 

58 0,195 0,361 Invalid Dibuang 



 

 

59 0,664 0,361 Valid Dipakai 

60 0,316 0,361 Invalid Dibuang 

61 0,260 0,361 Invalid Dibuang 

62 0,685 0,361 Valid Dipakai 

63 0,565 0,361 Valid Dipakai 

64 0,090 0,361 invalid Dibuang 

65 0,677 0,361 Valid Dipakai 

66 0,194 0,361 Invalid Dibuang 

67 0,664 0,361 Valid Dipakai 

68 1 0,361 invalid Dibuang 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 SEBELUM 

N 33 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 17,2121 

Std. Deviation 5,22469 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,107 

Positive ,107 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,614 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,845 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

 

Kategori Masing-masing Siswa Perokok Dilingkungan Sekolah SMP Negeri 2 
Kluet Utara 

 

Kategori F % 

Tinggi 7 21,2 

Sedang 9 27,3 

Rendah 7 21,2 

T. 

meokok 

10 30,3 

Jumlah  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

 

Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 

Pretest 17,2121 33 5,22469 ,90950 

Post-test 23,0606 33 5,37901 ,93636 

 
 

Paired Samples Test 
 

 Paired Differences t Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 -5,84848 2,89527 ,50400 -6,87510 -4,82187 -11,604 32 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10 

1. Perkenalan dan pemberian arahan untuk pengisian angket 

 

 

 

2. Proses pengisian angket (pre test) 

 



 

 

 

 

3. Proses pemberian layanan 

 

 

 



 

 

4. Pengisian angket terakhir (post-test) 

 

 

 



 

 

1.  Perkenalan dan pemberian arahan untuk pengisian angket 

 

 

 

 

2. Proses pengisian angket (pre test) 

 



 

 

 

 

3. Proses pemberian layanan 

 

 



 

 

4. Pengisian angket terakhir (post-test) 
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