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MOTTO 

 

Selalu Ada Harapan 

Bagi Mereka 

Yang Sering Berdoa. 

Selalu Ada Jalan 

Bagi Mereka 

Yang Sering Berusaha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



 

viii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan 

Antara Sikap, Norma Subyektif, Persepsi dan Self Efficacy Dengan Intensi 

Berhenti Merokok Pada Remaja Putra Di SMK PGRI Sukodadi”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep) 

pada Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. 

Bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada: 

1. Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)., selaku dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada 

saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi 

Pendidikan Ners 

2. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes., selaku wakil dekan I Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada 

saya untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ners 

3. Laily Hidayati, S.Kep., N., M.Kep., selaku dosen pembimbing utama yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti sehingga 

skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan 

4. Aria Aulia, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku dosen yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini akhirnya bisa 

terselesaikan 

5. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes., selaku dosen penguji proposal dan penguji 

skripsi yang telah ikut serta memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada 

peneliti sehingga skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan 

6. Setho Hadisuyatmana, S.Kep.,Ns.,M.Ns (CommHlth&PC), selaku dosen 

penguji proposal yang telah ikut serta memberikan bimbingan, arahan dan 

saran kepada peneliti sehingga skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



 

ix 
 

7. H. Nasikan, M. Pd, selaku kepala sekolah SMK PGRI Sukodadi yang telah 

memberikan ijin, memfasiltasi, dan membantu peneliti selama penelitian 

8. Kedua orang tua saya yang selalu menjadi motivasi saya, Bapak Imam Zahro 

dan Ibu Nur Mukminatun yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan 

doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini 

9. Saudara terbaik saya yang paling saya sayangi mas Miftachul Djamil yang 

selalu mencurahkan seluruh kasih sayang serta sebagian jatah keuangan untuk 

saya, serta Amruddin Zuhri yang hobi bertanya kapan selesai skripsi 

10. Teman terbaik saya Achmad Ridho Islami, Reni, Mbak Luluk dan Yuyun 

yang selalu memberikan banyak dukungan dalam berbagai hal 

11. Amalia K. Ima Dudini dan Fitrotul Afidah yang telah membantu saya dalam 

penelitian ini dan memberikan banyak dukungan untuk saya dalam pengerjaan 

skripsi ini 

12. Ninik, Alfina, Nabila, Rosi, Achidah, Lavita, Rizkisyah, Lyntar, Lisa C dan 

Anis terima kasih telah menjadi teman berbagi suka, duka dan berita selama 

menempuh Program Studi Pendidikan Ners 

13. Mufi, lilis, mey, elok, selvia yang telah berbagi kamar kontrakan dan 

memberikan semangat 

14. Seluruh teman-teman angkatan 2013 FKp Unair yang selalu menjadi teman 

luar biasa.  

15. Banyak pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam pelaksanaan 

penelitian namun tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan doa kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan 

skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

Surabaya, 30 Agustus 2017 

 

 

Nurul Istifaizah 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



 

x 
 

 

 

ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE, SUBJECTIVE NORMS, 
PERCEPTION AND SELF EFFICACY WITH INTENTION STOP 

SMOKING IN ADOLESCENT IN SMK PGRI SUKODADI 

Correlational Research 

By: Nurul Istifaizah 

Introduction: Increasing the prevalence of teenage smokers to be one focus of 
health care. Bad habits such as smoking in teens are caused by stress, friend 
support, and ad support. This is exacerbated by the absence of research that 
explains about attitude factors, subjective norms, perceptions and self efficacy that 
affect the desire of teenagers to quit smoking. Methods: The purpose of this study 
was to explain the relationship between attitudes, subjective norms, perceptions 
and self efficacy with the intention of quitting smoking in young men. 
Independent variable are attitude, subjective norms, perception and self efficacy. 
Dependent variable is the intention to stop smoking. Based on the criteria of 
inclusion and exclusion of a large sample of this study were as many as 139 
students. Data were collected by using attitude questionnaire, subjective norm, 
perception, selff eficacy and intention to stop smoking. Data dialysis using 
statistical test Spearmen rho. Results: The results showed that the intention to quit 
smoking in adolescents had a significant relationship with attitudes (p = 0,000), 
subjective norms (p = 0,000), perceptions (p = 0,000) and self efficacy (p = 
0,000). Discussion: The result of this research can be concluded that attitude, 
subjective norm, perception and self efficacy have significant relationship with 
intention to stop smoking in young man at SMK PGRI Sukodadi. For further 
research it is expected to use other variables such as the role of UKS to reduce the 
frequency of smoking in young men. 

 
Keyword: attitude, norm, perception, self efficacy, intention to stop smoking, 
young man 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan prevalensi perokok usia remaja menjadi salah satu fokus 

penanganan Kementerian Kesehatan Indonesia (Depkes 2016). Menurut data 

Kemenkes pada tahun 2014, peningkatan angka perokok usia 16-19 tahun 

mencapai 3 kali lipat sejak tahun 1995. Di samping itu, banyaknya peringatan 

tentang bahaya merokok serta lingkungan sosial yang mendukung, memberikan 

dampak yakni peningkatan keinginan untuk berhenti merokok (Hamdan, 2015). 

Keinginan untuk berhenti merokok pada remaja juga dialami oleh 26 siswa 

perokok di SMK PGRI Sukodadi. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, 

sebanyak 19 siswa perokok mengatakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk 

berhenti merokok, dan 7 siswa lain belum memiliki keinginan untuk berhenti 

merokok. Hingga saat ini, keinginan atau niat untuk berhenti merokok belum 

memiliki dampak terhadap penurunan perokok usia remaja (Depkes, 2016). Hal 

tersebut diperparah dengan belum adanya penelitian yang menjelaskan tentang 

faktor sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy  yang mempengaruhi 

keinginan remaja untuk berhenti merokok, khususnya di SMK PGRI Sukodadi.  

Di dalam dunia pendidikan perilaku merokok merupakan fenomena terbesar 

yang dihadapi remaja saat ini. Masih banyak siswa di sekolah yang mengonsumsi 

rokok, meskipun sekolah berupaya untuk menengakkan peraturan yang tertib dan 

ketat namun tetap banyak siswa yang melanggar. Dengan demikian intensi 

berhenti merokok pada siswa menjadi alasan penting untuk diteliti, karena 

dipengaruhi langsung oleh sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy bagi 

remaja terhadap rokok.  
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Menurut Data WHO bahwa jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% 

adalah kaum remaja (Komasari, 2000). Di Indonesia pun terdapat kecenderungan 

meningkatnya jumlah perokok terutama pada kaum remaja. Berdasarkan Data 

Riset Kesehatan Dasar (2013) Kementrian Kesehatan RI menunjukkan bahwa 

presentase perokok Indonesia diatas usia 15 tahun terus meningkat pada tahun 

2007 mencapai 34,2% dan meningkat menjadi 36,3% di tahun 2013. Pada tahun 

2014 perokok usia 16-19 tahun mencapai 20,5% (Depkes, 2016). Jawa Timur 

menempati urutan ke-15 provinsi dengan jumlah perokok terbanyak di Indonesia 

dengan prevalensi sebesar 28,9% (RISKESDAS, 2013). 

Kebiasaan buruk seperti merokok pada remaja disebabkan oleh stres, 

dukungan teman, dan dukungan iklan. Sehingga pada tahap inilah remaja rentan 

memulai mengkonsumsi rokok (Rahmah, et al, 2015). Terlepas dari alasan apa 

yang mendorong seseorang merokok, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan 

memperoleh perasaan yang menyenangkan. Pada kondisi inilah bangkit hasrat 

untuk mengulangi perilaku tersebut (conditioning). Self efficacy yang dimiliki 

remaja, bahwa remaja yang merokok akan merasa lebih gaul dan matang serta 

dapat diterima dalam sebuah pergaulan teman sebaya (Rachmat, et al, 2013) 

Intensi dibentuk dari dua pengaruh dasar yaitu, attitude toward behavior dan 

subjective norm. Ada 2 aspek yang membangun attitude toward behavior yaitu 

behavioral belief dan outcome evaluation. Dari 2 aspek tersebut maka 

terbentuklah sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior). Sementara 

menurut Fishbein & Ajzen (1975) menjelaskan dalam pembentukan subjective 

norm ditentukan oleh 2 aspek yaitu normative beliefs dan motivation to comply. 

Pada normative belief didasarkan atas kesetujuan atau ketidak setujuan yang 

2 
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berasal dari orang atau kelompok yang berpengaruh bagi individu tersebut, seperti 

orang tua, guru, teman dekat ataupun lainnya. (Primandaru, 2015). Sikap, norma 

subyektif dan self efficacy secara simultan berpengaruh terhadap intensi (Andika, 

2012). Setiap individu memiliki tingkat self efficacy atau penilaian terhadap 

kemampuannya sendiri dalam melakukan hal yang berbeda-beda. Bandura (1986) 

dan Lent et al., (1994) dalam Boissin et al., (2009) mengungkapkan adanya 

hubungan antara self efficacy dan intensi. Sehingga jika seseorang memiliki self 

efficacy yang tinggi maka orang tersebut memiliki tingkat intensi dalam 

melakukan sesuatu lebih tinggi (Kurniawan, 2011). Persepsi yang dimunculkan 

oleh seseorang akibat adanya interpretasi sebuah objek dapat menimbulkan 

pengaruh terhadap minat dan niat seseorang (William James dalam Solso et 

al, 2007). 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

tentang “hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy 

dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan self 

efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan self 

efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi sikap pada remaja putra yang berintensi berhenti 

merokok di SMK PGRI Sukodadi 

2. Mengidentifikasi norma subyektif pada remaja putra yang berintensi 

berhenti merokok di SMK PGRI Sukodadi 

3. Mengidentifikasi persepsi pada remaja putra yang berintensi berhenti 

merokok di SMK PGRI Sukodadi 

4. Mengidentifikasi self efficacy pada remaja putra yang berintensi berhenti 

merokok di SMK PGRI Sukodadi 

5. Menganalisis hubungan sikap dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

6. Menganalisis hubungan norma subyektif dengan intensi berhenti merokok 

pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

7. Menganalisis hubungan persepsi dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi  

8. Menganalisis hubungan self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan keilmuan di bidang keperawatan kesehatan komunitas tentang 
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sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy dengan intensi berhenti merokok 

pada remaja putra. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi Pihak Sekolah 

- Guru Bimbingan Konseling (BK) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak sekolah 

SMK PGRI Sukodadi khususnya kepada guru Bimbingan Konseling agar 

dapat memberikan pengarahan serta bimbingan kepada para siswanya 

terutama kepada para siswa putra yang melakukan tindakan melanggar 

peraturan sekolah, seperti merokok di lingkungan sekolah. 

- Guru Wali Kelas 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada guru wali kelas X, 

XI, dan XII  agar dapat memantau dan memberikan bimbingan kepada para 

siswanya terutama siswa putra, agar tidak melanggar peraturan di sekolah. 

2. Manfaat bagi Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penanganan remaja yang 

merokok. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Remaja 

2.1.1 Definisi Remaja 

 Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolescere yang berarti 

tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa (Hurlock, 2012). Menurut Hurlock (2012) 

bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa, di mulai saat anak secara seksual matang dan berakhir saat mencapai usia 

matang secara hukum. 

2.1.2 Tahap-tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

Proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap perkembangan 

remaja yaitu remaja awal, remaja menengah, dan remaja akhir (Wong, 2008): 

1. Masa remaja awal (11-14 tahun) 

a. Merasa ingin bebas 

b. Lebih dekat dengan teman sebaya 

c. Terjadi perubahan pada tubuhnya  

d. Lebih memperhatikan keadaan tubuhnya 

2. Masa remaja tengah (15-17 tahun) 

a. Ingin mencari identitas diri 

b. Mengembangkan berpikir abstrak 

c. Mencapai kapasitas kedekatan hubungan pertemanan 

d. Ketertarikan pada lawan jenis 
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3. Masa remaja akhir (18-20) 

a. Mempersiapkan karir 

b. Lebih selektif memilih teman 

c. Fokus membentuk pribadi yang bertanggung jawab 

d. Pengungkapan jati diri 

e. Mencapai kemandirian emosional 

f. Menerima dan memahami peran seks usia dewasa 

g. Persiapan melepaskan diri dari orang tua 

h. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

i. Lebih matang dalam menghadapi masalah 

2.1.3 Ciri-ciri Masa Remaja 

Ciri-ciri umum masa remaja menurut Gunawan (2011), adalah : 

1) Masa yang penting 

Pada masa remaja lebih penting daripada periode lainnya karena banyak 

dampak langsung maupun jangka panjang yang dapat terjadi. 

2) Masa transisi 

Masa perlihan dari masa perkembangan ke masa berikutnya, dimana hal 

yang pernah terjadi sebelumnya akan mempengaruhi masa sekarang dan 

yang akan datang.  

3) Masa perubahan 

Selama masa remaja banyak perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan, 

sikap, perilaku, maupun fisik dan emosional. 
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4) Emosi yang tinggi 

Tuntutan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan tubuh, peran maupun 

minat yang diharapkan dalam kelompok dapat menimbulkan masalah 

baru. Perubahan terhadap minat dan pola tingkah laku dipengaruhi oleh 

perubahan nilai-nilai. Kebanyakan remaja ingin diberikan kebebasan 

namun tidak mau diberikan tanggung jawab atas resiko dari kebebasan 

tersebut dan meragukan kemampuan diri sendiri dalam mengatasinya. 

5) Masa bermasalah 

Masa remaja merupakan masalah yang sulit ditangani, baik remaja laki-

laki maupun perempuan. Setiap remaja memiliki masalah sendiri, mereka 

ingin mengatasi masalahnya sendiri karena meraka merasa sudah mandiri. 

6) Masa pencarian identitas 

Pada masa ini remaja mulai membentuk kelompok-kelompok sebagai 

media eksplorasi diri. Bagi remaja penyesuaian diri dengan standar 

kelompok penting untuk dilakukan terutama pada tahun-tahun awal. 

Perlahan mereka mulai mengharapkan identitas diri dan tidak puas dengan 

teman-teman sebayanya. 

7) Masa munculnya ketakutan 

Pada masa ini penting adanya suatu bimbingan dan pengawasan orang 

dewasa agar dapat menaggulangi segala persepsi negatif pada remaja 

seperti perilaku merusak, tidak simpatik atau acuh, tidak mau bertanggung 

jawab dan tidak dapat dipercaya. 
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8) Masa yang tidak realistik 

Pada masa ini remaja cenderung memandang diri sendiri dan orang lain 

berdasarkan keinginan pribadi dan tidak didasarkan pada kenyataan yang 

ada. Jika diterapkan dalam hal cita-cita yang tidak realistik maka dapat 

mengakibatkan tingginya emosi sebagai ciri awal masa remaja. 

9) Masa menuju masa dewasa 

Masa ini para remaja merasa gelisah untuk meninggalkan usia belasan dan 

kemuadian beranjak ke masa dewasa, mereka dituntut untuk lebih 

bertanggung jawab dan menatap masa depan. 

2.1.4 Tugas Perkembangan pada Masa Remaja 

 Perubahan fisiologis yang terjadi pada remaja sangat unik. Remaja sudah 

mengalami kematangan fisik namun terjadi keterlambatan kematangan emosional. 

Ada beberapa teori perkembangan yang ada di dunia. Dari beberapa teori tersebut 

terlihat tugas perkembangan remaja. Teori perkembangan remaja sebagai berikut 

(Santrock, 2007): 

a. Perkembangan psikososial (Erikson) remaja dalam teori perkembangan 

psikososial digambarkan sebagai individu yang membutuhkan kelompok 

untuk mengaktualisasikan diri. Kelompok teman sebaya dianggap sebagai 

rumah yang nyaman bagi remaja. Mereka mulai membicarakan hal-hal 

yang sebelumnya dianggap aneh bersama teman sekelompoknya. Remaja 

mulai membicarakan masalah seksual, lawan jenis, model pakaian bahkan 

perawatan diri. Kondisi emosional remaja sangat labil bisa berubah dengan 

cepat dan melakukan segalanya untuk mengatasi stress yang dialami. 
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b. Perkembangan kognitif (Piaget) 

Remaja menurut teori perkembangan kognitif merupakan individu yang 

sudah mampu melepaskan diri dari kenyataan yang ada. Remaja 

melakukan pemikiran yang jauh kedepan dengan menghayalkan peristiwa 

yang akan terjadi. Dalam diri remaja terjadi perubahan yang sangat drastis 

yang berhubungan dengan perubahan sosial. Remaja akan lebih suka 

bergaul dan berkumpul dengan teman sebaya dan berjenis kelamin sama. 

Ikatan antara remaja dengan teman sebaya bisa lebih kuat dari pada ikatan 

remaja dengan orang tuanya. Remaja berkumpul dengan teman sebayanya 

merupakan suatu usaha dari remaja untuk mengaktualisasikan diri. Remaja 

bisa secara terbuka menolak kehadiran remaja yang berlainan jenis. Sikap 

seperti ini merupakan usaha remaja untuk menjaga kenyamanan 

lingkungan disekitarnya. Penolakan yang sama akan ditunjukkan remaja 

kepada orang asing yang mencoba masuk dalam kelompok yang mereka 

bentuk. Keputusan dan pemikiran dalam kelompok remaja lebih kuat dari 

pada keputusan yang diambil dari lingkungan remaja. Solidaritas 

merupakan bentuk dari rasa saling memiliki dan kekeluargaan yang 

ditunjukkan remaja untuk kelompoknya. 

2.2 Rokok 

2.2.1 Definisi Rokok 

Pengertian rokok menurut Trim (2006) adalah silinder dari kertas yang 

berukuran panjang sekitar 120 milimeter dengan diameter 10 milimeter yang 

berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. 
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Ramdhani (2007) mengatakan bahwa rokok terbuat dari bahan baku yang 

berupa tembakau. Daun tembakau yang telah dipanen kemudian dikeringkan dan 

diolah menjadi rokok dengan tambahan bahan-bahan tertentu seperti cengkeh. 

Biasanya rokok dibuat dalam bentuk batangan dengan kertas pelapis. Rokok 

digunakan dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Orang yang menikmati 

rokok untuk menghangatkan badan dan untuk menikmati rasa tembakau yang 

khas. Dibalik nikmatnya rokok ternyata tersimpan bahaya yang tidak disadari oleh 

para perokok. Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat memberikan 

kenikmatan bagi si perokok tersebut, namun di lain pihak dapat menimbulkan 

dampak buruk bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. 

2.2.2 Unsur-unsur dalam Rokok 

Tembakau merupakan bahan baku terbesar pada rokok. Tembakau 

mengandung berbagai bahan penyebab utama munculnya penyakit pada saat 

dinyalakan dan dihisap menjadi rokok. Asap rokok mengandung lebih dari 3.000 

jenis zat kimia. 63 kandungan diantaranya bersifat karsinogen dan sejumlah kecil 

unsur beracun (Bustan, 2007). Beberapa jenis racun yang terkandung dalam 

sebatang rokok diantaranya: 

1. Aceton merupakan bahan pembuat cat. 

2. Naftalene adalah bahan untuk kapur barus. 

3. Arsenik merupakan sejenis racun yang dipakai untuk membunuh tikus. 

4. Tar merupakan bahan karsinogen penyebab kanker. 

5. Metahnol merupakan bahan bakar roket. 

6. Vinil Chlorida merupakan pahan plastik PVC. 

7. Fenol Butane merupakan bahan bakar korek api. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



12 
 

 

8. Potassium Nitrat merupakan bahan pembuatan bom dan pupuk. 

9. Polonium-201 merupakan bahan radioaktif. 

10. Ammonia merupakan bahan untuk pencuci lantai. 

11. DDT digunakan untuk racun serangga. 

12. Hidrogen Cianida merupakan gas beracun yang digunakan di kamar 

eksekusi hukuman mati. 

13. Nikotin merupakan zat yang menimbulkan kecanduan. 

14. Cadmium digunakan untuk aki mobil. 

15. Carbon Monoksida, mengikat oksigen dalam darah sehingga darah tidak 

menyuplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Biasanya terdapat pada 

kenalpot kendaraan. 

Kusmana (2007) menyebutkan bahwa terdapat 3 racun yang paling utama 

pada sebuah abatang rokok, yaitu: 

1. Tar 

Tar merupakan subtansi hidrokarbon yang bersifat lengket sehingga bisa 

menempel di paru-paru. Tar mengandung ratusan zat kimiawi yang 

kebanyakan bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). 

2. Gas CO (Karbon monoksida) 

Gas CO yang dihasilkan dari sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, gas ini 

dapat dihisap oleh siapa saja, terlebih orang yang merokok atau orang 

yang dekat dengan si perokok tersebut. Gas CO mempunyai kemampuan 

mengikat hemoglobin (Hb) yang terdapat di dalam sel darah merah 

(eritrosit). Kemampuan mengikat hemoglobin (Hb) yang dilakukan oleh 

gas CO lebih kuat dibandingkan dengan pengikatan yang dilakukan oleh 
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O2. Sel-sel dalam tubuh yang kekurangan O2 akan berusaha meningkatkan 

O2 yaitu melalui kompensasi pembuluh darah yang dilakukan dengan jalan 

menciut atau spasme. Proses spasme yang relatif berlangsung lama dan 

terus menerus membuat pembuluh darah mudah menglami kerusakan. 

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya proses penyempitan pembuluh 

darah. Penyempitan pembuluh darah akan terjadi di otak, jantung, paru, 

ginjal, kaki, saluran peranakan dan ari-ari pada wanita hamil. 

3. Nikotin 

Kandungan awal nikotin dalam rokok sebelum dibakar adalah 8-20 mg. 

Pembakaran nikotin pada saat rokok dihisap menyebabkan jumlah nikotin 

yang masuk ke sirkulasi darah hanya 25%. Nikotin tersebut akan sampai 

ke otak dalam waktu 15 detik saja. Nikotin yang sudah sampai di otak 

akan diterima oleh reseptor asetil kolinnikotinik yang kemudian 

membaginya ke jalur imbalan dan jalur adrenergic. Jalur imbalan 

berakibat pada rasa nikmat yang dirasakan individu setelah menghisap 

rokok. Jalur imbalan tersebut juga mengaktivasi sistem dopaminergik yang 

akan merangsang keluarnya dopamine, sehingga perokok akan merasa 

tenang, daya pikir meningkat dan menekan rasa lapar. Jalur andrenergik 

yang berada dibagian lokus seruleus otak, mengakibatkan aktifnya system 

adrenergic yang akan melepas serotonin. Kondisi tersebut menimbulkan 

rasa senang dan memicu kenginan untuk merokok. Pemberhentian 

merokok dapat menyebabkan terjadinya putus zat nikotin, sehingga rasa 

nikmat yang diperoleh akan berkurang. Kondisi tersebut menimbulkan 

keinginan untuk kembali merokok untuk mengulang rasa yang sam seperti 
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pada saat mengkonsumsi rokok. Proses menimbulkan adeksi atau 

ketergantungan nikotin yang membuat perokok semakin sulit untuk 

berhenti merokok. 

2.2.3 Bahaya Rokok 

Penggunaan tembakau pada rokok tidak hanya menimbulkan efek pada 

individu yang mengkonsumsinya, tetapi juga pada individu yang tidak secara 

langsung mengkonsumsi rokok. Perokok pasif merupakan istilah yang digunakan 

bagi individu yang mendapat dampak lebih besar dibandingkan dengan perokok 

aktif. Menurut Crofton dan Simpson (dalam Jaya, 2009) menyebutkan beberapa 

penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi rokok: 

1. Penyakit Kardiovaskuler 

Penyakit kardiovaskuler meliputi kondisi seperti tekanan darah tinggi, 

penyakit jantung koroner dan stroke. Penyakit-penyakit ini timbul akibat ini 

timbul akibat pengkonsumsian rokok dalam jangka waktu yang panjang. 

2. Penyakit Kanker Paru 

Paru-paru merupakan tempat penyimpanan sebagain besar tar tembakau. 

Pemaparan paru-paru akibat dari tar tembakau secara terus menerus dapat 

menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. 

3. Penyakit Saluran Pernapasan 

Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru yang bersifat 

kronis dan obstruktif, seperti bronkitis dan emfisema. 85% dari penderita 

penyakit ini berupa batuk kronis, batuk berdahak dan gangguan pernapasan. 
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4. Gangguan Kehamilan 

Wanita yang mengkonsumsi rokok selama kehamilan memiliki resiko yang 

lebih besar untuk mengalami keguguran, kematian bayi dan bayi dengan 

berat badan rendah (BBLR). Pemaparan asap rokok secara terus-menerus 

juga dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. 

5. Merokok dan Alat Reproduksi 

Merokok menyebabkan terjadinya penurunan konsepsi. Rokok 

mengakibatkan fertilitas pria maupun wanita perokok menjadi turun. 

Nafsu seksual pada perokok juga akan mengalami penurunan. Wanita 

perokok juga akan mengalami menopause lebih cepat dibandingkan 

dengan yang tidak merokok. 

6. Merokok dan Alat Pencernaan 

Perilaku merokok dapat menganggu sistem pencernaan. Penyakit maag 

adalah selah satu penyakit pencernaan yang banyak dijumpai pada 

perokok. Merokok mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan pada 

ujung bawah dan atas lambung sehingga mempercepat terjadinya sakit 

maag. 

7. Merokok Meningkatkan Tekanan Darah 

Merokok sebatang per hari akan meningktkan tekanan darah sistolik 10-25 

mmHg serta menambah detak jantung 5-20 kali per 1 menit. Individu 

perokok akan cenderung mengalami penyakit hipertensi. 
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8. Merokok Bersifat Adiksi (Ketagihan) 

Nikotin merupakan kandungan di dalam rokok yang dapat mengakibatkan 

kecanduan pada yang mengkonsumsinya. Efek yang ditimbulkan rokok 

membuat individu yang mengkonsumsinya menjadi susah untuk berhenti. 

9. Merokok Membuat Lebih Cepat Tua 

Rokok mengakibatkan kulit menjadi kering, pucat dan mengerut terutama 

di daerah wajah. Mekanisme ini terjadi akibat dari bahan kimia yang 

dijumpai dalam rokok yang mengakibatkan vasokontriksi pembuluh darah 

tepi dan di daerah terbuka. Efek rokok juga dapat menghitamkan kulit 

wajah akibat penurunan pigmentasi kulit terutama di bagian wajah. 

10. Kanker Mulut 

Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi dan penyakit 

gusi. Perokok aktif cenderung memiliki gigi berwarna kuning kehitaman 

akibat kandungan yang terdapat dalam rokok. 

11. Osteoporosis  

Karbonmonoksida dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut 

oksigen darah perokok sebesar 15%. Kejadian tersebut mengakibatkan 

kerapuhan tulang sehingga tulang perokok lebih mudah patah. Sakit tulang 

belakang merupakan salah satu gejala yang sering dirasakan oleh perokok 

aktif. 

12. Katarak 

Merokok dapat mengakibatkan gangguan pada mata. Katarak merupakan 

bentuk gangguan yang sering terjadi pada perokok. Perokok aktif 

mempunyai resiko 50% lebih tinggi terkena katarak. 
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2.2.4 Perilaku Merokok 

Perilaku merokok dapat didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang 

berhubungan dengan perilaku merokoknya, yang diukur melalui intensitas 

merokok, waktu merokok dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari 

(Mu’tadin, 2002). Menurut Levethal & Clearly (dalam Juliansyah, 2010), terdapat 

4 tahap dalam perilaku merokok yaitu: 

1. Tahap Preparatory 

Seseorang belum mencoba rokok pada tahap ini. Tahap ini meliputi 

perkembangan sikap dan informasi tentang rokok. Seseorang mendapatkan 

gambaran yang menyenangkan tentang merokok dengan cara mendengar, 

melihat (observasi) dari orang tua atau dari media massa atau dari hasil 

bacaan. Hal-hal ini menimbulkan minat untuk merokok. Terdapat tiga 

perangkat sikap terhadap merokok pada remaja. Perangkat sikap yang 

pertama adalah gambaran keren dari merokok. Penelitian menunjukkan 

hanya sedikit murid sekolah yang mempersepsikan perokok sebagai orang 

bodoh, kurang perhatian, keras, pemalas dan sebagainya. Perangkat sikap 

yang kedua adalah merokok sebagai bentuk kecemasan dan mencari 

perhatian. Ini memberikan kesempatan untuk anak muda mencoba 

merokok untuk mendapatkan penerimaan teman sebaya dan menjadi 

anggota sebuah kelompok. Perangkat sikap yang ketiga adalah gambaran 

bahwa merokok dapat membantu dalam kondisi stress dan tampak baik 

dalam pekerjaan. 
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2. Tahap Intiation 

Seseorang sudah mencoba untuk merokok. Tahap ini disebut tahap 

perintisan merokok yaitu tahap apakah sesorang akan meneruskan 

merokok ataukah tidak meneruskan merokok. Teman sebaya adalah 

tempat eksperimen pertama yang memungkinkan remaja untuk mencoba 

rokok. Data menunjukkan bahwa remaja yang merokok sebanyak 4 batang 

per hari memiliki 80% kesempatan untuk menjadi seorang perokok 

regular. Jumlah remaja yang pernah mencoba rokok setidaknya 1 batang 

per hari adalah 70% sampai 80%, namun setengahnya saja yang menjadi 

perokok regular. Reaksi negatif terhadap rokok seperti rasa yang tajam dan 

panas merupakan faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak 

meneruskan perilaku merokok. Namun kebanyakan dari remaja 

mengacuhkan rasa ini dan meneruskan perilaku merokok. 

3. Tahap Becoming a Smoker 

Seseorang menjadi perokok apabila orang tersebut telah mengkonsumsi 

rokok sebanyak 4 batang perhari. Individu yang telah mencoba sampai 

rokok keempat cenderung menjadi perokok tetap. Banyak penelitian yang 

mengindikasikan bahwa secara tipikal seseorang menjadi perokok regular 

menghabiskan waktu selama 2 tahun. Hal ini belum jelas, apakah 

kebanyakan individu mengalami transisi ini dalam waktu yang sama, lebih 

lama atau bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tahap ini sebagai 

suatu proses belajar, kapan dan dimana perokok dan memasukkan peran 

dari seorang perokok kedalam dirinya. Selama tahap ini, toleransi 

berkembang sebagai efek fisiologis dari merokok. Remaja secara umum 
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tidak menyadari bagaimana bergantungnya orang dewasa terhadap rokok 

dan memandang rokok tidak baik bagi orang yang sudah tua bukan untuk 

dirinya sendiri. 

4. Tahap Maintenance of Smoking 

Tahap ini merupakan tahap akhir, ketika faktor psikologis dan mekanisme 

biologis menyatu agar perilaku merokok dipelajari terus menerus. 

Penelitian menemukan berbagai variasi alasan psikologis untuk terus 

merokok, antara lain: 

a. Kebiasaan  

b. Ketergantungan 

c. Penurunan kecemasan dan tensi 

d. Relaksasi  

e. Pergaulan dan social reward 

f. Stimulasi dan keterbangkitan 

2.2.5 Kriteria Perokok 

Sitope (2000) membagi perokok menjadi 2 jenis berdasarkan asap yang 

dihisap, yaitu: 

1. Perokok aktif 

Perokok aktif adalah perokok yang menghisap asap rokok melalui mulut 

langsung dari rokok yaang dibakar (asap mainstrem). 

2. Perokok pasif 

Perokok pasif adalah orang-orang yang disekitas perokok aktif yang 

menghisap rokok yang terbentuk pada ujung rokok yang terbakar serta asap 

rokok yang dihembuskan ke udara oleh perokok aktif (asap sidestream). 
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2.2.6 Tipe Perilaku Merokok 

Menurut Smet (dalam Nasution, 2007) terdapat tiga tipe perokok yang 

diklasifikasikan menurut banyaknnya rokok yang dihisap. Tiga tipe perokok 

tersebut adalah: 

1. Perokok ringan 

Perokok ringan adalah perokok aktif yang menghisap rokok sebnayak 7-12 

batang rokok tiap harinya. 

2. Perokok sedang 

Perokok sedang adalah perokok yang menghisap rokok sebanyak 12-24 

batang rokok tiap harinya. 

3. Perokok berat 

Perokok berat adalah perokok aktif yang menghisap rokok diatas 24 batang 

rokok tiap harinya. 

Tempat merokok juga mencerminkan pola perilaku merokok. Berdasarkan 

tempat-tempat dimana seseorang meghisap rokok, maka Mu’tadin (2005) 

menggolongkan tipe perilaku merokok menjadi: 

1. Merokok di tempat-tempat umum 

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

perokok tersebut menikmati kebiasaannya. Umumnya perokok tersebut 

masih menghargai orang lain, maka dari itu mereka merokok di 

smoking area. 

b. Kelompok heterogen (merokok ditengah orang-orang lain yang tidak 

merokok seperti anak kecil, orang jompo dan lainnya. 
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2. Merokok di tempat yang bersifat pribadi 

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

seperti ini sebagai tempat merokok. Perokok yang seperti ini 

digolongkan kepada perokok yang kurang mampu menjaga kebersihan 

diri. 

b. Toilet. Perokok yang mmeilih merokok di toilet digolongkan sebagai 

orang yang suka berfantasi. 

Menurut Silvan, dkk (dalam Mu’tadin, 2005) terdapat empat tipe perilaku 

merokok berdasarkan Management of affect theory. Keempat tipe tersebut yaitu: 

1. Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif 

a. Pleasure relaxation, perilaku merokok hanya untuk menambah atau 

meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok 

setelah minum kopi atau makan. 

b. Stimulation to pick them up. Perilaku merokok hanya dilaukan 

sekedarnya untuk menyenangkan perasaan. 

c. Pleasure of handling the cigarette. Kenikmatan yang diperoleh dari 

memegang rokok. 

2. Perilaku merokok yang dipengaruhi perasaan negatif 

Perokok menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan negatif yang ada 

dalam dirinya dan dianggap sebagai penyelamat dari perasaan negatif 

tersebut. Perasaan negatif yang dimaksud seperti rasa marah, cemas, 

gelisah dan stress. 
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3. Perilaku merokok yang adiktif 

Perokok yang sudah adiksi, akan menambah dosis rokok yang digunakan  

setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang. 

4. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan  

Perokok akan menggunakan rokok karena sudah menjadi kebiasaan, bukan 

karena ingin mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena benar-benar 

sudah menjadi kebiasaan rutin. Dapat dikatakan pada orang tipe-tipe ini 

merokok sudah merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis, 

seringkali dipikirkan dan tanpa disadari. 

2.2.7 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada 

Remaja 

Menurut Mu’tadin (2002), faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kebiasaan merokok adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh orang tua 

Kebiasaan orang tua merokok di lingkungan rumah sangat berhubungan 

dengan keinginan anak untuk turut mencoba melakukan hal yang sama 

seperti orang tuanya. Remaja yang memiliki orang tua merokok 

mempunyai kemungkinan sangat tinggi untuk berperilaku merokok, 

karena remaja mentoleransi resiko dari merokok dan di dukung oleh 

keadaan lingkungan yang memperlihatkan bahwa perilaku merokok adalah 

hal yang wajar dan sering dilihat di lingkungan keluarga (Mu’tadin, 2002). 
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2. Pengaruh teman  

Kebanyakan remaja pertama kali merokok karena pengaruh teman. 

Remaja perokok akan mempunyai teman yang sebagian besar adalah 

perokok juga. 

3. Faktor kepribadian 

Faktor kepribadian merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang yang berpengaruh besar dalam menentukan seseorang dalam 

mencoba dan mengkonsumsi rokok. Faktor tersebut berupa alasan ingin 

melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa serta ingin membebaskan 

diri dari kebosanan. Kepribadian adalah ciri atau sifat yang khas dikaitkan 

dengan diri seseorang. 

4. Pengaruh iklan  

Iklan merupakan media promosi yang sangat ampuh membentuk opini 

serta berhubungan dengan persepsi dan tindakan seseorang. Hal ini terjadi 

karena banyak iklan yang ditayangkan menantang anak-anak remaja untuk 

bersikap dewasa dengan merokok. 

2.3 Sikap (Attitude) 

2.3.1 Definisi Sikap 

Sikap pada hakikatnya merupakan suatu respon seseorang terhadap stimulus 

yang disertai kecenderungan untk bertindak. Sikap secara nyata menunjukkan 

konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan suatu reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus 

sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap sangat penting untuk menentukan 

bentuk perilaku seseorang. Semakin banyak pengetahuan maka semakin 
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cenderung untuk berpikir dan berkeyakinan baik serta bersikap positif 

(Notoatmodjo, 2007). Menurut Ajzen (2005) sikap adalah evaluasi individu secara 

positif atau negatif terhadap benda, orang, institusi, perilaku atau minat tertentu. 

Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak 

(favorableness) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 

(unfavoralenss) terhadap objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari 

adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari 

perilaku tertentu (Hidayat dan Nugroho, 2010). 

2.3.2 Unsur-unsur Sikap 

Ahmadi (2007) menyatakan ada tiga unsur yang terdapat dalam sikap, yaitu:  

a.   Komponen cognitive, berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran 

yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. 

b. Komponen affective, menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu 

emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan.  

c.   Komponen behavior atau conative, melibatkan salah satu predisposisi 

(keadaan mudah terpengaruh) untuk bertindak terhadap objek. 

2.3.3 Tingkatan Sikap 

Tingkatan sikap berdasarkan intensitasnya terdiri dari sikap menerima 

(receiving) dimana menerima dapat diartikan seseorang (subjek) mau menerima 

stimulus yang diberikan (objek), sikap menanggapi (responding) dimana 

seseorang dapat memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaaan atau 

obyek yang dihadapi, sikap menghargai (valuing), dimana sikap ini memberikan 

nilai yang positif terhadap obyek dalam membahasnya dengan orang lain dan 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



25 
 

 

bahkan mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk merespon, sedangkan 

sikap yang paling tinggi tingkatannya yaitu sikap bertanggung jawab 

(responsibility) terhadap apa yang diyakininya (Notoadmodjo, 2014). 

2.3.4 Karakteristik Sikap 

Karakteristik sikap merupakan suatu kecenderungan untuk berfikir, 

berperspsi, dan bertindak, sikap mempunyai daya pendorong (motivasi), sikap 

cenderung lebih menetap, dibandingkan dengan emosi dan pikiran, sikap memiliki 

aspek penilaian terhadap obyek (Notoadmodjo, 2014). 

2.3.5 Cara Pembentukan Sikap 

Menurut Sarwono (2000), terdapat beberapa cara untuk mengubah sikap 

individu yaitu melalui cara adopsi, integrasi, trauma, diferensiasi, generalisasi. 

Adopsi merupakan suatu pembentukan sikap melalui kegiatan berulang dan terus 

menerus, kemudian secara bertahap akan diserap kedalam diri individu. Integrasi 

merupakan pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai 

pengalaman dan pengetahuan terhadap suatu objek sikap tertentu. Pembentukan 

sikap dengan cara trauma melalui pengalaman atau kejadian yang tiba-tiba, 

mengejutkan yang menimbulkan kesan mendalam pada orang yang bersangkutan. 

Diferensiasi terbentuk dan beruhnya sikap dikarenakan individu sudah 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, intelegensi, dan bertambahnya umur. 

Sedangkan cara eneralisasi terbentuknya sikap karena pengalaman traumatik 

terhadap hal tertentu yang dapat menimbulkan sikap positif maupun negatif 

terhadap suatu hal (Maulana, 2009). 
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2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, 

orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan 

dan lembaga agama serta faktor emosi dari individu (Azwar, 2007). 

Pengalaman pribadi merupakan apa yang telah dan sedang dialami 

seseorang akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang 

terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya 

sikap, untuk dapat mempunyai tanggapan yang berkaitan dengan objek psikologis. 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat (Azwar, 2007). 

Faktor kebudayaan terjadi karena kepribadian seseorang yang tidak lain dari 

pola perilaku konsisten untuk menggambarkan informasi yang seseorang alami. 

Selain itu faktor yang dianggap penting pada umumnya individu yang cenderung 

untuk memliki sikap konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya 

penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

menghindari konflik dengan orang yang dinggap penting (Azwar, 2007). 

Dalam penyampaian informasi, media massa membawa pesan berisi sugesti 

yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap 

hal tersebut. Pesan sugesti tersebut apabila cukup kuat akan memberi dasar afektif 

dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu (Azwar, 

2007). 
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Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan suatu sikap karena keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konep moral dalam diri individu (Azwar, 2007). 

Faktor emosi dari individu merupakan bentuk pernyataan yang didasari oleh 

emosi yang kuat, frustasi, perahanan ego, dan emosi lainnya. Sikap terhadap 

sesuatu akan cepat berubah apabila rasa frustasi telah menguasai diri seseorang 

(Azwar, 2007). 

2.4 Norma Subyektif 

2.4.1 Definisi Norma Subyektif 

Norma Subjektif Adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku (Azjen, 1988). Menurut Marhaini 

(2008) bahwa dalam teori ini perilaku seseorang tergantung niat, kemudian niat 

dalam berperilaku tergantung dari sikap (attitude) dan norma subyektif. Di sisi 

lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. 

Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan 

menentukan norma subyektif. Teori mengenai sikap dan norma subyektif juga 

disebut sebagai Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) yang 

dikenalkan oleh Fishbein dan Ajzen. 

Sikap (attitude) adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap 

suatu perilaku atau obyek. Norma-norma subyektif (subjective norms) adalah 

pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan 

memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh 

oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa 

lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia 
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lakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) 

berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dan kesempatan yang ada untuk 

melakukan sesuatu (Tan and Thomson, 2000). Norma subjektif adalah persepsi 

atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang 

akan memengaruhi intensi/minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku 

yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007) 

Ajzen (2005) mengatakan norma subyektif merupakan fungsi yang 

didasarkan oleh belief  yang disebut normative belief, yaitu belief mengenai 

kesetujuan dan atau ketidak setujuan yang berasal dari referent atau orang dan 

kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, 

pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Norma 

subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Norma subjektif 

ditentukan oleh kombinasi antara normative belief individu dan motivation to 

comply.  

Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa social referent yang 

mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu 

tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku 

tersebut. Dan sebaliknya semakin individu mempersepsikan bahwa social referent 

yang mereka miliki tidak menyetujui suatu perilaku maka individu cenderung 

merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut. 

2.4.2 Aspek Norma Subyektif 

Ajzen (2005) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi individu 

tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. 
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Norma subjektif ditentukan oleh normative belief dan motivation to comply. 

Normative belief adalah belief mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan yang 

berasal dari referent. Motivation to comply adalah motivasi individu untuk 

mematuhi harapan dari referent. Individu yang percaya bahwa referent akan 

mendukung ia untuk melakukan sebuah perilaku akan merasakan tekanan sosial 

untuk melakukan perilaku tersebut, dan begitu juga sebaliknya. 

2.5 Persepsi  

2.5.1 Definisi Persepsi 

Persepsi merupakan proses akhir dari suatu pengamatan yang didahului oleh 

proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra kemudian 

diteruskan ke otak dan individu tersebut menyadari tentang sesuatu yang 

dipersepsikan (Sunaryo, 2013). 

Rahmat (2011) menyatakan persepsi merupakan pengalaman objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain bahwa persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. 

Slameto (2010) mendefinisikan bahwa persepsi sebagai proses yang 

berkenaan dengan perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek 

yang masuk dalam dirinya melalui pengamatan dengan menggunakan indra yang 

dimilikinya. 

Menurut Robbins (2006) persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap 

obyek). Seseorang menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang 
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ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang 

bersangkutan dengan persepsi. 

Secara umum, persepsi adalah proses mengamati dunia luar yang meliputi 

perhatian dan pengenalan objek atau peristiwa sehingga individu mampu untuk 

megetahui, mengartikan dan meghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada 

diluar maupun dalam diri individu yang diterima rangsang melaului panca indra. 

2.5.2 Macam-macam Persepsi 

Menurut Soenaryo (2004) menyatakan bahwa persepsi di bagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) External perception, yaitu persepsi yang disebabkan karena adanya 

rangsangan yang datang dari luar individu. 

2) Self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang 

bersal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah 

dirinya sendiri 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Notoatmodjo (2005) menyatakan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi 

persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang terdapat pada orang yang memersepsikan stimulus tersebut, sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya. 

1. Faktor Internal 

a. Pengalaman / Pengetahuan  

b. Harapan (expectation)  

c.  Kebutuhan  

d. Motivasi  
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e. Emosi 

f. Budaya 

2. Faktor Eksternal 

a.  Kontras 

b. Perubahan intensitas  

c. Pengulangan (repetition)  

d. Sesuatu yang baru (novelty)  

e. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak 

Proses pembentukan persepsi antara satu individu dengan individu yang lain 

berbeda-beda. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan setiap orang memberikan 

interpretasi yang berbeda terhadap satu hal yang sama. Sehingga persepsi 

seseorang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk bertindak. 

2.5.4 Proses Pembentukan Persepsi 

Menurut Mishra (2008) tahap pembentukan persepsi meliputi lima tahap, 

yaitu: 

1) Stimulus, yakni stimulus tersebut dari luar yang akan memberi makna 

lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali 

lihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa 

mempengaruhi persepsi. 

2) Registrasi, proses ini meliputi mekanisme fisiologis. Kemampuan 

mendengar dan melihat seseorang mempengaruhi pesepsi. 

3) Interprestasi, proses ini meliputi tahap yang paling penting. Tanpa 

interprestasi dari sebuah peristiwa, persepsi tidak akan didapatkan. 
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4) Output, merupakan hasil dari proses persepsi yang akan meghasilkan 

perubahan dari perilaku, keyakinan dan perasaan. 

5) Perilaku, muncul dari output yang dihasilkan. Perilaku merupakan respon 

yang bergantung dari situasi yang akan meningkatkan masukan baru. 

Jadi proses pembentukan persepsi yaitu adanya suatu stimulus dari luar yang 

mempengaruhi indera penglihatan dan pendengaran, kemudian dengan adanya 

penerimaan yang bisa mempengaruhi perilaku dan keyakinan serta menghasilkan 

perilaku atau respon terhadap objek. 

2.6 Self Efficacy 

2.6.1 Definisi Self Efficacy 

Menurut Gufron dan Rini (2012) self efficacy merupakan salah satu aspek 

pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari manusia, karena self efficacy yang dimiliki individu tersebut 

mempengaruhi dalam menentukan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam 

mencapai tujuan, salah satunya yaitu perkiraan terhadap tantangan yang akan 

dihadapi. 

Menurut Ormrod (2008) bahwa self efficacy adalah suatu keyakinan 

seseorang mampu menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. 

Self efficacy adalah penilaian diri untuk dapat melakukan tindakan baik atau 

buruk, benar atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuatu hal dengan apa 

yang dipersyaratkan (Alwisol, 2009). Self efficacy yang secara harfiah berarti 

efikasi diri, merupkan teori yang dikembangkan oleh Bandura (1995) dari model 

teori sosial kognitif. Self efficacy mengacu pada keyakinan diri seseorang 

mengenai kemampuannya dalam melaksanakan dan mengorganisasikan 
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rangkaian-rangkaian tugas-tugas dalam hidupnya (Bandura, 1995). Self efficacy 

penting untuk dimiliki karena mempengaruhi seseorang bagaimana ia berpikir, 

merasa, memotivasi dirinya dan berperilaku. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Bandura (1977) bahwa semakin kuat ekspektasi efikasi seseorang, semakin tinggi 

pula angka keberhasilan tugas yang dilakukannya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa self efficacy adalahs 

suatu keyakinan yang dimiliki individu bahwa dia mampu untuk melakukan suatu 

tindakan yang dapat mencapai sebuah tujuan. Individu yang memiliki self efficacy 

tidak dinilai dari kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu tugas 

tertentu, melainkan diukur dari keyakinannya atas tindakan-tindakan yang 

diperlukan dengan kemampuan yang sudah dimiliki sehingga dapat mewujudkan 

perilaku-perilaku dalam situasi atau konteks yang spesifik. 

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Efficacy 

Bandura (1997) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

self efficacy seseorang, antara lain: 

1. Budaya   

Budaya dapat mempengaruhi self efficacy individu meliputi nilai (value), 

kepercayaaan (beliefs) dan proses pengaturan diri (self regulatory 

process). 

2. Gender  

Berdasarkan penelitian Bandura, wanita cenderung memiliki self efficacy 

lebih tinggi daripada pria, terutama wanita yang berperan sebagai ibu 

rumah tangga dan sekaligus wanita karir. 
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3. Sifat dari tugas yang dihadapi 

Derajat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh individu yang 

mempengaruhi penilaian individu terhadap kemampuan dirinya. Semakin 

sulit tugas yang dihadapi semakin rendah pula self efficacynya dan 

sebaliknya semakin mudah tugas yang dihadapi maka semakin tinggi self 

efficacynya. 

4. Insentif eksternal 

Self efficacy seseorang akan semakin tinggi jika ada insentif yang akan 

diberikan apabila dia berhasil menyelesaikan tugas yang harus dihadapi 

dengan baik. 

5. Status atau peran individu dalam keluarga 

Status individu berkaitan dengan kontrol yang dapat dilakukan individu 

terhadap lingkungannya, sehingga individu yang mempunyai status 

tinggi cenderung memiliki self efficacy yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan individu yang mempunyai status rendah terhadap lingkungannya. 

6. Informasi tentang kemampuan diri 

Seseorang akan mempunyai self efficacy lebih tinggi jika dia memperoleh 

informasi yang positif tentang kemampuan dirinya. Sebaliknya self 

efficacy yang rendah akan dimiliki oleh seseorang yang menerima 

informasi tentang kemampuan dirinya yang kurang baik. 

2.6.3 Sumber-sumber Self Efficacy 

Bandura (1997) membagi empat sumber penting untuk meningkatkan self 

efficcay individu. Keempat sumber penting yang mempengaruhi perkembangan 

self efficacy, yaitu: 
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1. Pengalaman kemahiran (mastery experiences) 

Cara yang paling efektif dalam mewujudkan self efficacy yang kuat adalah 

melalui pengalaman kemahiran seseorang terhadap suatu tindakan tertentu. 

Kesuksesan di masa lalu dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang. 

Kegagalan akan melemahkan efikasi diri, terutama jika kegagalan terjadi 

jauh sebelum keyakinan diri terbentuk dengan kuat. Setelah seseorang 

merasa yakin atas kemampuan-kemampuan yang dimiliki telah 

membuatnya berhasil, maka harapannya dapat membuat ia melalui 

tantangan dan hambatan dengan lebih mudah untuk ke depannya serta 

dapat segera bangkit ketika di tengah perjalanan ia mengalami 

kemunduran. 

2. Pengalaman orang lain (vicarious experience) 

Mengobservasi dan menyaksikan kesuksesan orang lain membantu 

pembentukan self efficacy yang tinggi. Apalagi jika orang yang dianggap 

sebagai panutan tersebut memiliki kompetensi yang sama. Faktor dari 

proses modelling yang seperti ini terhadap self efficacy adalah ketika 

individu sangat dipengaruhi oleh derajat kesamaan pada diri orang yang 

dianggap sebagai panutan. Perilaku belajar dari pengalaman orang lain ini 

lebih berpengaruh daripada mempertimbangkan pendapat orang lain yang 

berlawan dengan kemampuan yang dimilikinya. Mereka akan kagum 

dengan keberhasilan dan kompetensi yang dimiliki oleh panutan mereka 

sehingga harapannya  segala informasi dan ketermpilan dapat disalurkan. 
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3. Persuasi sosial (social persuassion) 

Persuasi lisan yang dilakukan kepada individu untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang diberi mendorong ia memberikan kemampuan yang 

dimilikinya untuk mencapai keberhasilan. Persuasi lisan ini dapat berupa 

pernyataan kemampuan yang dimiliki, pujian positif dan ajakan untuk 

memotivasi. Agen-agen sosial yang melakukan hal ini mendorong 

individu untuk mengukur kesuksesan mereka dengan membandingkan diri 

mereka sendiri di masa lampau daripada membandingkan diri mereka 

dengan orang lain. Sebaliknya, mereka yang diberitahu kurang memiliki 

kecakapan akan cenderung meghindari kegiatan yang mereka anggap sulit 

dan mereka mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan di masa yang 

akan datang. 

4. Kondisi fisiologis dan emosi (physiological and emotional state) 

Kondisi fisik dan emosi seseorang mempengaruhi penilaian terhadap 

kemampuan mereka. Mereka mengartikan suasana hati yang stress dan 

ketegangan dalam diri mereka sebagai tanda kerentanan mereka untuk 

gagal. Suasana hati juga mempengaruhi penilaian atas self efficacy yang 

dimiliki. Suasana hati yang positif membantu meningkatkan self efficacy 

daripada suasana hati yang negatif. Sebagai contoh, orang-orang yang 

mengalami gangguan suasana hati seperti depresi atau kecemasan 

memiliki self efficacy yang rendah. 
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2.6.4 Proses Self Efficacy 

Self efficacy terbentuk dengan melewati empat proses penting (Bandura, 

1995). Keempat proses tersebut terdiri dari proses kognitif, proses motivasi, 

proses afektif dan proses seleksi. 

1. Proses kognitif 

Pada umumnya manusia mengambil tindakan dan berperilaku setelah 

menyusun skenario di dalam pikirannya. Self efficacy yang dimiliki 

disusun terlebih dahulu melalui pikiran kemudain dimunculkan dan 

dilakukan berulang-ulang di kehidupan nyata. Mereka yang memiliki 

self efficacy yang baik telah memvisualisasikan dalam bayangan mereka 

gambaran tentang kesuksesan sebagai hasil langkah-langkah positif 

untuk mendukung ide tersebut begitu juga sebaliknya. Fungsi penting 

dari suatu pikiran adalah sebagai sarana individu memprediksi kejadian-

kejadian yang akan terjadi dan mengontrol tindakan yang tepat untuk 

dipilih. 

2. Proses motivasi 

Motivasi dapat diciptakan melalui proses kognitif. Menurut Bandura, 

individu akan membentuk kepercayaan tentang apa yang dapat ia 

perbuat. Ia akan menyusun tujuan dan menyusun perencanaan yang 

kemudian akan direalisasikan. Ia mengunakan sumber daya yang 

dimilikinya dan informasi yang diperoleh sebelumnya untuk memerintah 

diri mereka sendiri melakukan usaha-usaha yang diperlukan dalam 

rangka mencapai keberhasilan yang ingin diperoleh. Keyakinan yang 
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matang memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. 

3. Proses afektif 

Self efficacy mempengaruhi respons seseorang terhadap tekanan yang 

ditemui di tengah proses penyelesaian suatu tugas. Individu yang 

percaya bahwa masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan atau 

menemui jalan buntu melihat aspek-aspek lingkungan di sekelilingnya 

dianggap sebagai sesuatu ancaman. Ia akan mencemaskan hal-hal yang 

bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Melalui pemikiran-pemikiran 

seperti itu, ia membuat dirinya sendiri menjadi frustasi, stress dan 

tertekan. Kondisi psikologis dapat terganggu dan akan menghambat 

untuk berkembang. 

4. Proses seleksi 

Dalam proses ini, self efficacy berperan dalam rangka menentukan 

tindakan kegiatan dan situasi lingkungan seperti apa yang dipilih untuk 

memperoleh penyelesaian suatu tugas. Melalui pilihan yang dibuat, ia 

dapat mengelola kompetensi, kemampuan, ketertarikan dan lingkungan 

sosial yang berbeda yang dapat menentukan hidup mereka. Seseorang 

yang memiliki self efficacy yang tinggi tidak mudah menyerah dan 

menghindar dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, ia akan memilih 

berbagai alternatif untuk jalan keluar yang justru ia maknai secara 

positif. 
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2.7 Intensi  

Menurut Nursalam (2016) Intensi adalah indikasi seberapa kuat keyakinan 

seseorang akan mencoba suatu perilaku dan seberapa besar usaha seseorang yang 

akan melakukan sebuah perilaku. Intensi merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku, sehingga seseorang dapat mengharapkan orang lain untuk 

berbuat sesuatu berdasarkan intensinya. Intensi memiliki korelasi yang tinggi 

dengan perilaku sehingga dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan intensi dalam memprediksi 

tingkah laku yaitu: 

1. Kesesuaian antara intensi dan tingkah laku 

Pengukuran intensi harus disesuaikan dengan perilakunya dalam hal 

konteks dan waktunya. 

2. Stabilitas intensi 

Hal ini terjadi jika terdapat jarak/jangka waktu yang cukup panjang antara 

pengukuran intensi dan dengan pengamatan tingkah laku. 

3. Literal inconsistency 

Literal inconsistency adalah seseorang terkadang tidak konsisten dalam 

mengaplikasikan tingkah lakunya sesuai dengan intensi yang sudah 

dinyatakan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena individu tersebut 

merasa lupa akan apa yang pernah mereka ucapkan. 

4. Base rate 

Base rate adalah tingkat kemungkinan sebuah tingkah laku yang akan 

dilakukan oleh seseorang. Base rate ada dua macam yaitu base rate tinggi 

dan base rate rendah. Contoh base rate tinggi yaitu tingkah laku yang 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



40 
 

 

hampir semua dilakukan oleh orang, misalnya makan dan mandi. 

Sedangkan base rate rendah yaitu tingkah laku yang hampir tidak 

dilakukan oleh kebanyakan orang, misalnya bunuh diri. Intensi dapat 

memprediksi perilaku aktual dengan baik jika perilaku tersebut memiliki 

base rate yang sedang, misal pendokumentasian asuhan keperawatan. 

2.8 Intensi Berhenti Merokok 

2.8.1 Definisi Intensi Berhenti Merokok 

Intensi berhenti merokok merupakan keinginan kuat dari dalam diri 

seseorang untuk mengehentikan kebiasaan merokok dan dihentikan secara sadar 

(Sandek & Astuti, 2007). Menurut Sandek dan Astuti (2007), intensi untuk 

berhenti merokok menjadi salah satu prediktor yang penting untuk menghentikan  

kebiasaan merokok.  

2.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Berhenti Merokok 

Menurut Ajzen (2005) dalam Theory of Planned Behavior menyebutkan ada 

tiga faktor yang mempengaruhi intensi untuk melakukan tingkah laku, yaitu: 

a. Sikap terhadap tingkah laku, sikap terhadap tingkah laku diartikan sebagai 

keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai akibat-akibat yang mungkin 

timbul bila melakukan tingkah laku tertentu. 

b. Keyakinan normatif, konsep ini memiliki kesamaan makna dengan norma 

subyektif yang merupakan penerimaan atau penolakan seseorang terhadap 

tingkah laku yang diwujudkan seseorang. 

c. Kontrol Perilaku yang dipersepsikan, dengan kata lain kontrol perilaku ini 

merupakan sejauh mana seseorang mampu untuk melakukan tingkah laku 

tertentu. Individu tidak membentuk intensi untuk melakukan suatu 
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perilaku kecuali merasa yakin memiliki kemampuan untuk menampilkan 

perilaku tersebut. 

2.8.3 Aspek-aspek Intensi Berhenti Merokok 

Menurut Ajzen (2005) aspek-aspek intensi adalah elemen-elemen yang 

dalam Theory Planned Behavior sering dikenal dengan istilah TACT (target 

action context time), yaitu: 

a. Target, artinya intensi untuk berperilaku mempunyai sasaran tertentu yang 

ingin dicapai, yaitu berhenti merokok. 

b. Action, perilaku atau tindakan, artinya perilaku yang akan diwujudkan 

secara nyata. Pada konteks berhenti merokok perilaku spesifik yang akan 

diwujudkan merupakan bentuk-bentuk perilaku tidak merokok. 

c. Context, suatu situasi tertentu yang mendukung intensi untuk berperilaku, 

yaitu situasi yang mendukung untuk dilakukannya perilaku berhenti 

merokok. Situasi ini dapat pula diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku. 

d. Time, artinya perbedaan waktu dapat memunculkan intensi atau dapat 

diartikan sebagai waktu menyangkut kapan sebuah perilaku akan 

diwujudkan, yang meliputi waktu tertentu. 

2.9 Theory of Planed Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

Theory of Planed Behavior (TPB) merupakan pengembangan Theory of 

Reasoned Action (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen pada tahun 

1980. Dalam Theory Reasoned Action (TRA) ini disusun menggunakan asumsi 

dasar bahwa manusia berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan segala 

informasi yang telah tersedia. Teori ini menghubungkan antara sikap (attitude), 

keyakinan (belief), kehendak (intention). Dalam Theory of Planned Behavior, 
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seseorang dapat bertindak berdasarkan niat (intention) hanya ketika individu 

tersebut memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002). Teori ini tidak 

hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga 

keyakinan bahwa tingah laku seseorang berada di bawah kontrol kesadaran 

individu tersebut (Ajzen, 2005). 

Dalam Theory of Planned Behavior, Ajzen (2005) menambahkan varibel 

yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (perceived 

behavioral control). Variabel ini ditambahkan sebagai upaya memahami 

keterbatasan individu dalam melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, 

dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh 

sikap dan norma subyektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol 

yang dapat dilakukan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. 

Ajzen (2005) menambahkan peran Background Factors di dalam Theory of 

Planned Behaviordan mendefinisikan Background Factors sebagai faktor yang 

memiliki potensi penting mempengaruhi behavioral beliefs, normative beliefs, dan 

control beliefs yang hasilnya dapat mempengaruhi intensi dan tindakan yang 

dilakukan. Background factors dapat dijadikan sebagai faktor pelengkap 

identifikasi faktor yang mempengaruhi intensi. Berikut adalah peran Background 

Factors pada Theory of Planned Behavior. 
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Gambar 2.1 Bagan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) 
 
Model teoritik dari Theory of Planned Behavior atau perilaku yang 

direncanakan mengandung berbagai variabel, yaitu: 

1. Behavioral Beliefs 

 Behavioral beliefs meupakan hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai 

suatu perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau 

kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku dalam 

bentuk suka atau tidak suka. 

2. Normative Beliefs 

 Normative beliefs atau keyakinan normatif berkaitan langsung dengan faktor 

lingkungan sosial. Terutama orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan 

seseorang tersebut, yang dapat mempengaruhi dalam membuat keputusan. 
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3. Control Beliefs 

Control beliefs merupakan keyakinan dari individu bahwa suatu perilaku yang 

dilaksanakan dapat diperoleh dari berbagai hal. Baik diperoleh dari 

pengetahuan, keterampilan, ataupun pengalaman. Pengalaman tersebut 

merupakan pengalaman dalam melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau 

pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain. Control beliefs juga 

ditentukan oleh ketersediann waktu, tersedianya fasilitas, serta kemampuan 

untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku. 

Selain dari ketiga variabel diatas, terdapat variabel utama dalam Theory of 

Planned Behavior, yaitu attitude toward behavior, subjective norms, perceived 

behavioral control, dan intention. 

1. Attitude toward behavior 

Ajzen (2005) menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh 

keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disbut 

juga behavioral beliefs. Belief berkaitan dengan penilain-penilaian subjektif 

seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Cara mengetahui belief dalam teori ini, 

bahwa belief dapat diungkapkan dengan cara menghubungkan suatu perilaku yang 

akan diprediksi dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperboleh 

apabila melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Keyakinan  ini dapat 

memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan evaluasi dari data yang 

diperoleh bahwa perilaku tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya.  
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Berikut ini adalah rumus untuk mengukur attitude toward behavior: 

 

Keterangan: 

AB = Sikap terhadap perilaku 

bi = Behavioral belief menampilkan perilaku akan mengarahkan pada 

outcome i 

ei = Evaluasi dari outcome i 

2. Subjective norms 

Norma subyektif merupakan perasaan terhadap harapan-harapan dari orang di 

dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku 

tertentu, perasaan ini bersifat subyektif maka disebut dengan norma subyektif. 

Hubungan sikap terhadap perilaku sangat menentukan, maka norma subyektif 

juga diengaruhi oleh keyakinan, bedanya adalah apabila hubungan sikap 

terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan terhadap perilaku yang akan 

dilakukan (behavioral belief). Maka norma subyektif adalah fungsi dari 

keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang lain yang 

berhubungan dengannya (normative belief). Subjective norm tidak hanya 

ditentukan oleh referent, namun juga ditentukan oleh motivation to comply atau 

keinginan untuk mengikuti. Secara umum, individu yang lain bahwa kebanyakan 

referent akan menyetujui dirinya berperilaku tertentu, dan adanya motivasi 

untuk mengikuti perilaku tertentu, maka individu akan merasakan tekanan sosial 

untuk melakukannya. Sebaliknya, dirinya berperilaku tertentu, dan tidak adanya 

motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu. Maka hal ini menyebabkan 

subjective norm yang menempatkan tekanan pada diri individu tersebut untuk 

AB ∞ ∑ bi ei 
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menghindari perilaku (Ajzen, 2005). Berikut ini adalah rumus dari subjective SN 

∞ ∑ ni mi  

norm : 

Keterangan : 

SN : Subjective Norm 

ni :Normative belief yang mempertimbangkan pendapat tokoh penting 

mi : Motivasi untuk mematuhi tokoh penting 

3. Perceived behavioral control 

Persepsi kontrol perilaku disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan 

seseorang mengenai sulit atau mudahnya untuk mewujudkan perilaku tertentu, 

(Ajzen, 2005). Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan 

perilaku kontrol dengan cara memebedakannya dengan locus of control atau pusat 

kendali yang dikemukakan oleh Rotter’s. Pusat kendali berkaitan dengan 

keyakinan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung 

pada usahanya sendiri. Keyakinan yang berkaitan dengan pencapaian yang 

spesifik. Diantaranya keyakinan menguasai keterampilan menggunakan komputer 

dengan baik disebut kontrol perilaku (perceived behavioral control). Penelitian 

yang dilakukan oleh Ajzen (2002) menjelaskan bahwa perilaku seseorang bahwa 

perilaku seeorang tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, namun juga 

memerlukan kontrol. Misalnya ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan 

keterampilan tertentu. Perceived behavioral control mempresentasikan 

kepercayaan seseorang tentang seberapa mudah individu memperlihatkan suatu 

perilaku, maka individu tidak akan memiliki intensi yang kuat untuk 

SN∞ ∑ni mi 
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menunjukkan perilaku tersebut. Perceived behavioral control dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

PBC : Perceived Behavioral Control 

Ci : Control belief   bahwa faktor i akan muncul 

Pi : Kekuatan faktor i untuk memudahkan atau menghambat munculnya 

suatu perilaku(perceived power) 

4. Intention  

 Intensi menurut Ajzen (1985) merupakan komponen yang ada dalam diri 

individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. 

Intensi adalah kesungguhan niat manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau 

memunculkan suatu perilaku tertentu. Intensi menghubungkan antara 

pertimbangan yang mendalam, yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang. 

Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak berdasarkan 

niatnya jika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 

2002). Teori ini menekankan pada rasionalitas tingkah laku manusia. Tidak hanya 

itu saja tapi juga pada belief bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol 

kesadaran individu tersebut. Suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada 

intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada di bawah 

kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk 

menampilka tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Berikut ini adalah rumus dari 

intensi : 

PBC ∞ ∑ ci pi 
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Keterangan : 

B : Behavior 

I : Intention 

AB: Sikap (attitude) terhadap perilaku 

SN : Subjective Norm 

PBC: Perceived Behavioral Control 

W1,W2,W3 : Weight/bobot/skor 

2.10 Keaslian Penelitian  

Tabel 2.1 Keyword Development 

Attitude Subjecyive 
norms 

Perception Self efficacy Intention to 
quit smoking 

OR  OR  OR 

Deportment 
  

 Domprehension  Smoking 
cessation 
intention 

 

Alternatif kata kunci seperti diatas (tabel 2.1) digunakan untuk mencari 

literatur artikel jurnal, Database Science Direct, Repository Universitas Sumatera 

Utara, Repository UIN Syarif Hidayatullah digunakan untuk mendapatkan artikel 

dan mengerucutkan pencarian berdasarkan judul, abstrak dan hasil penelitian. 

Pada Science Direct didapatkan 35 jurnal, setelah membaca abstrak didapatkan 

dua jurnal yang sesuai dengan penelitian ini. Pada Repository Universitas 

Sumatera Utara terdapat tiga jurnal yang terpilih satu jurnal dan pada Repository 

UIN Syarif Hidayatullah didapatkan tiga jurnal, setelah membaca dan 

menyesuaikan judul serta abstrak dipilih satu jurnal sesuai dengan penelitian ini. 

B~I = (AB) W1 + (SN) W2 + (PBC) W3 
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Pada Repository Uneversitas Negeri Semarang didapatkan satu jurnal yang sesuai 

judul penelitian ini. 

Tabel 2.2 Keaslian penelitian berupa hubungan antara sikap, norma subyektif, 
persepsi dan self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja 
putra di SMK PGRI Sukodadi 

 

No. Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1. Intensi Berhenti 
Merokok: Peran Sikap 
Terhadap Peringatan Pada 
Bungkus Rokok dan 
Perceived Behavioral 
Control (Indrawani et al, 
2014) 

D: Kuantitatif korelasional 

S: 60 responden 

V: Intensi berhenti merokok, 
peran sikap dan PBC 

I: Kuesioner 

A: Analisis regresi berganda 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa adanya 
keyakinan 
mengenai dampak 
negatif merokok 
akan menimbulkan 
sikap negatif 
terhadap merokok 
yang berpengaruh 
terhadap intensi 
berhenti merokok. 

2.  Peranan sikap, norma 
subyektif, dan perceived 
behavioral control (PBC) 
terhadap intense berhenti 
merokok pada perokok 
mahasiswa UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
(Anggunia, 2009) 

D: Deskriptif korelasional 

S: 100 responden 

V: Peranan sikap, norma 
subyektif, dan perceived 
behavioral control, 
intense berhenti merokok 

I:  Kuesioner 

A: Uji statistik deskriptif 

 

 

  

Berdasarkan 
analisa dan 
pengujian hipotesis 
yang telah 
dilakukan 
dikatakan bahwa 
intensi berhenti 
merokok pada 
perokok mahasiswa 
dipengaruhi oleh 
variabel sikap. 
Norma subjektif 
dan perceived 
behavioral control. 

3. Penentu Keberhasilan 
Berhenti Merokok pada 
Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta (Rosita et al, 
2012) 

D: Crossectional 

S: 89 mahasiswa 

V: Keberhasilan berhrnti 
merokok 

I: Kuesioner 

A: Uji statistik regresi 
logistik 

Keberhasilan 
berhenti merokok 
dipengaruhi faktor 
frekuensi merokok 
dan faktor niat 
berhenti merokok. 
Sementara faktor 
jumlah rokok, lama 
merokok, persepsi 
alasan berhenti 
merokok, dan 
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upaya berhenti 
merokok tidak 
berhubungan 
dengan 
keberhasilan 
berhenti merokok. 

4. The effects of smoking 
norms and attitudes on 
quitting intentions in 
Malaysia, Thailand, and 
four Western nations: A 
cross-cultural comparison 
(Hosking et al., 2015) 

D: Crossectional dengan 
probability sampling 

S: 2000 responden 

V: Efek norma dan sikap 
merokok terhadap tujuan 
berhenti merokok 

I: Wawancara terstruktur 

A: Uji chi square 

 

Sikap dan norma 
tentang merokok di 
Thailand dan 
negara-negara 
Barat lebih negatif 
daripada di 
Malaysia, terutama 
dalam kasus norma 
masyarakat, karena 
Malaysia memiliki 
kebijakan 
pengendalian 
tembakau terlemah 
dan / atau paling 
tidak ditegakkan.  

5. Intentions to quit 
smoking in substance-
abusing teens exposed to 
a tobacco program 
(Mcdonald et al., 2000) 

D: Deskriptif Analitik 

S: 121 responden 

V: Niat berhenti merokok 
dan remaja yang terpapar  
program tembakau 

I: Kuesioner 

A: Kohort 

 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa dengan 
program 
pengobatan 
tembakau remaja 
lebih banyak 
memiliki niat untuk 
berhenti merokok 
dibandingakn 
dengan orang 
dewasa. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Hubungan antara Sikap, Norma Subyektif, 
Persepsi dan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok Pada 
Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi Berdasarkan Theory of Planned 
Behavior (Ajzen, 2005). 

Keterangan: 

Diukur :  

Tidak diukur : 

Background 
Factors 

Personal 

General, 
attitudes 
Personality 
Values, 
Emotions 
Intelligence 

Social  

Age, gender 
Race, 
Ethnicity 
Income, 
Religion 

Information 

Experience 
Knowledge 
Media 
exposure 

Behavioral 
beliefs 

Sikap terhadap perilaku  

dipengaruhi oleh: teman 
sebaya, lingkungan, 
keluarga dan mudahnya 
mendapatkan rokok 

 

Normative 
beliefs 

Norma 
subyektif 
tuntutan untuk 
berhenti 
merokok 

Control 
beliefs 

Persepsi 
tentang 
kontrol 
perilaku 
(PBC) 

Self efficacy 

Intensi 
berhenti 
merokok 

Perilaku 
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Dari teori diatas dijelaskan bahwa untuk berhenti merokok diperlukan adanya 

suatu niat atau intensi. Intensi sendiri dibentuk dari adanya sikap, sikap 

dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan, keluarga dan mudahnya mendapatkan 

rokok. Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari perilaku. Sikap adalah 

kepercayaan (behavioral beliefs) positif atau negatif untuk menampilkan suatu 

perilaku tertentu. Seseorang akan menunjukkan suatu perilaku ketika penilaiannya 

terhadap sesuatu tersebut baik. Sikap ditentukan oleh berbagai kepercayaan 

seseorang mengenai konsekuensi dari menunjukkan suatu perilaku tersebut. 

Selain faktor sikap, norma subyektif dianggap sebagai suatu fungsi dari 

kepercayaan (normative beliefs) yang secara spesifik seseorang tersebut setuju 

atau tidak setuju untuk menampilkan sesuatu. Norma subyektif yang dimaksud 

yaitu tuntutan untuk berhenti merokok. Seseorang akan menampilkan sesuatu 

perilaku tertentu jika menurutnya ada seseorang yang menginginkan dirinya untuk 

melakukan perilaku tersebut. Seseorang tersebut misalnya orang terdekatnya 

seperti teman, orang tua atau guru. Faktor selanjutnya yaitu self efficacy mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Secara umum self efficacy 

menggambarkan suatu penilaian dari seberapa baik seseorang dapat melakukan 

suatu perbuatan pada situasi tertentu. Self efficacy menimbulkan suatu persepsi 

menganai kontrol perilaku yaitu mengontrol untuk bisa berhenti merokok. 

Persepsi terhadap kontrol perilaku merupakan suatu tingkat dimana seseorang 

merasa bahwa ditampilkan atau tidaknya suatu perilaku ada di bawah kendali 

dirinya sendiri. Persepsi terhadap kontrol perilaku yang dirasakan dapat 

mempengaruhi perilaku secara langsung atau tidak melalui intensi. Dari keempat 
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faktor tersebut maka muncul suatu intensi yaitu niat berhenti merokok. Intensi 

merupakan dasar untuk membentuk aktivitas atau perilaku tertentu untuk 

menentukan keadaan selanjutnya. Dasar disini adalah dorongan, maksud atau 

tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Niat/intensi untuk melakukan suatu 

perilaku didasari oleh keyakinan dan sikap individu terhadap perilaku yang akan 

dilakukan. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 Ada hubungan antara sikap dengan intensi berhenti merokok pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi 

H1 Ada hubungan antara norma subyektif dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

H1 Ada hubungan antara persepsi dengan intensi berhenti merokok pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi 

H1 Ada hubungan antara self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang 1) Desain Penelitian; 2) 

Populasi, sampel dan sampling, penentuan besar sampel; 3) Variabel Penelitian 

dan definisi operasional; 4) Instrumen Penelitian; 5) Lokasi dan waktu penelitian; 

6) Prosedur pengambilan dan pengumpulan data; 7) Cara analisis data; 8) 

Kerangka operasional; 9) Masalah etik. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional dengan 

pendekataan cross sectional, yakni penelitian yang hanya menggunakan satu 

waktu untuk mengukur dan mengobservasi data variabel dependen dan 

independen (Nursalam, 2016). Peneliti mengukur variabel independen dan 

dependen secara simultan pada satu waktu tanpa adanya tindak lanjut. Pada 

penelitian ini tidak menutup kemungkinan kedua variabel diukur dalam waktu 

atau hari yang berbeda, namun setiap variabel hanya diukur satu kali saja. Dengan 

studi ini peneliti ingin menjelaskan hubungan antara sikap, norma subyektif, 

persepsi dan self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di 

SMK PGRI Sukodadi. 

4.2 Populasi, Sampel,  dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi target merupakan populasi yang menjadi sasaran akhir penelitian, 

sedangkan populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria penelitian 

dan dapat dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya (Nursalam, 2016). Populasi 

target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas X, XI dan XII di SMK 
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PGRI Sukodadi yang berjumlah 400 siswa dengan populasi terjangkau yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmodjo, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini adalah populasi terjangkau yang memenuhi syarat kriteria inklusi 

dan ekslusi siswa kelas X, XI dan XII SMK PGRI Sukodadi. 

1. Kriteria Inklusi  

1) Siswa laki-laki yang merokok kelas X, XI dan XII SMK PGRI 

Sukodadi. 

2. Kriteria Ekslusi 

Siswa  yang tidak masuk sekolah saat penelitian dilaksanakan 

Berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi besar sampel dari penelitian ini 

yaitu sebanyak 139 siswa. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini pemilihan 

sampel dengan cara convinience sampling yaitu. Metode ini dipilih karena tidak 

menentukan jumlah responden yan akan diteliti sehingga peneliti melakukan 

pendekatan ke salah satu individu yang bisa meyakinkan semua pihak dalam 

kriteria inklusi.  
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) (Nursalam, 2016). Variabel 

dalam penelitian ini meliputi variabel independen (bebas) dan variabel dependen 

(terikat). 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen atau 

variabel bebas dari penelitian ini adalah (1) sikap (2) norma subyektif (3) 

persepsi (4) self efficacy. 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen atau terikat dari 

penelitian ini adalah intensi berhenti merokok. 

4.3.3 Definisi Operasional Penelitian 

Menjelaskan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam 

penelitian secara operasional sehingga mempermudah pembaca dalam 

mengartikan makna penelitian. Perumusan definisi operasional dalam penelitin ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Antara Sikap, Norma Subyektif, 
Persepsi dan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok Pada Remaja 
Putra di SMK PGRI Sukodadi. 

Variabel Definisi  Parameter Alat Ukur Skala  Skor 

Independen 
Sikap 

Perasaan 
mendukung 
atau 
memihak 
(favorablen
ess) atau 
perasaan 
tidak 
memihak 
(unfavorabl
eness) 
terhadap 
suatu objek 
(intensi 
berhenti 
merokok) 
yang akan 
disikapi 

1.Receiving  
(Sikap 
menerima) 

2.Responding 
(Sikap 
menanggap
i) 

3.Valuing  
(Sikap 
menghargai) 

4.Responsibil
ity  
(Sikap 
bertanggung 
jawab) 

Kuesioner  Ordinal Skala 
Pengukuran: 
Kurang=10-
20% 
Cukup=21-
30% 
Baik=31-
40% 
Skor untuk 
jawaban 
pernyataan 
positif 
SS = 4 
S =3 
TS = 2 
STS = 1 
Skor 
pernyataan 
negatif 
SS = 1 
S = 2 
TS = 3 
STS = 4 
Keterangan: 

1. Sikap 
positif = T 
≥ mean  

2. Sikap 
negatif = T 
< mean  

Variabel 
independen: 
Norma 
subyektif 

Persepsi 
seseorang 
mengenai 
tekanan 
sosial atau 
sejumlah 
orang yang 
dianggap 
penting 
untuk 
melakukan 
intensi 
berhenti 

1. Normative 
beliefs 
kesetujuan 
atau ketidak 
setujuan 
yang 
berasal dari 
referent) 

 
2.Motivation 

to comply 
(motivasi 
individu 

Kuesioner Ordinal Skala 
Pengukuran: 
Kurang=10-
20% 
Cukup=21-
30% 
Baik=31-
40% 
Skor untuk 
jawaban 
pernyataan 
positif 
SS=4 
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merokok 
dan sejauh 
mana 
individu 
berkeingina
n untuk 
mematuhi 
anjuran dan 
larangan 
tersebut 
 

untuk 
memenuhi 
harapan 
dari 
referent) 

 

S=3 
TS=2 
STS=1 

Variabel 
independen: 
Persepsi 

Persepsi 
individu 
mengenai 
situasi yang 
mendorong 
perilaku 
remaja 
untuk niat 
berhenti  
merokok 

1.External 
perception 
(persepsi 
yang 
disebabkan 
karena 
adanya 
rangsangan 
yang datang 
dari luar 
individu)  
 
2.Self 
perception 
(persepsi 
yang terjadi 
karena 
adanya 
rangsangan 
yang berasal 
dari dalam 
diri individu)  
 

Kuesioner  Ordinal  Skala 
Pengukuran: 
Kurang=10-
20% 
Cukup=21-
30% 
Baik=31-
40% 
Penilaian: 
STS= 1 
TS= 2 
S= 3 
SS= 4 
Keterangan: 
1.Persepsi 

positif  = T 
≥ mean 

2. Persepi 
negatif  = 
T < mean 

 
 
 
 

Variabel 
independen: 
Self efficacy 

Keyakinan 
individu 
untuk 
berprilaku 
mencapai 
tujuan 
tertentu 

Keyakinan 
akan berhasil 
untuk 
berhenti 
merokok 
 

Kuesioner Ordinal Skala 
Pengukuran: 
Kurang=10-
20% 
Cukup=21-
30% 
Baik=31-
40% 
Penilaian: 
SS= 4 
S= 3 
TS= 2 
STS= 1 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



59 
 

 

 
Variabel 
dependen: 
Intensi 
berhenti 
merokok 

Niat atau 
keinginan 
seseorang 
untuk  
berhenti 
merokok 
yang 
berasal 
dalam diri 
individu 

1. Perilaku 
atau 
tingkah 
laku yang 
menggam
barkan 
niat untuk 
berhenti 
merokok 

2. Keadaan 
atau 
situasi 
yang 
menggam
barkan 
niat untuk 
berhenti 
merokok 

3. Tujuan 
berhenti 
merokok 

4. kapan dan 
berapa 
lama niat 
berhenti 
merokok 

Kuesioner Ordinal Skala 
Pengukuran: 
Kurang=10-
20% 
Cukup=21-
30% 
Baik=31-
40% 
Penilaian: 
STS= 1 
TS= 2 
S= 3 
SS=4  
Tingkatan 
intensi: 
1.  Niat 

Rendah= T 
< mean 

2. Niat  
Tinggi= T ≥ 
mean 
 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Alat ukur 

yang dipakai untuk mengetahui sikap, norma subyektif, persepsi, self efficacy dan 

intensi berhenti merokok menggunakan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

dengan uji validitas. Untuk sistem skoring peneliti menggunakan skala Likert 

yang terdiri dari lima poin.  
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a. Kuesioner Sikap  

Kuesioner sikap telah dilakukan uji validitas kepada 20 remaja putra kelas 

X, XI dan XII  di luar lingkungan sekolah tepatnya saat siswa-siswa 

tersebut pulang sekolah. Hasil uji validitas kuesioner sikap menggunakan 

besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r hitung ≥ 0,444 maka instrumen 

dianggap valid atau relevan.  

Instrumen ini berisi pertanyan yang di dasarkan pada konsep teori 

Notoadmodjo (2014). Skala ini dibuat untuk mengukur sikap pada remaja 

yang berniat berhenti merokok. Kuesioner tersebut terdiri dari 10 

pernyataan dengan pilihan jawaban SS, S, TS dan STS. Pada kuesioner 

sikap soal nomor 1-8 merupakan pernyataan favorable, sedangkan soal 

nomor 9 dan 10 merupakan pernyataan unfavorable. Selanjutnya skor 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor sikap dengan kriteria sikap positif = 

T ≥ mean, sedangkan sikap negatif = T < mean. 

 
 

Keterangan: 

Ω  : skor responden pada skala yang akan dirubah menjadi skor t 
ϖ  : mean skor kelompok 

s   : deviasi standar skor kelompok 

 
b. Kuesioner Norma Subyektif  

Kuesioner norma subyektif telah dilakukan uji validitas kepada 20 remaja 

putra kelas X, XI dan XII di luar lingkungan sekolah tepatnya saat siswa-

siswa tersebut pulang sekolah. Hasil uji validitas kuesioner norma 
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subyektif menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r hitung ≥ 

0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan.  

Instrumen norma subyektif ini berisi pertanyan yang di dasarkan pada 

konsep teori dari Ajzen (2005). Skala ini dibuat untuk mengukur norma 

subyektif pada remaja yang berniat berhenti merokok. Kuesioner ini berisi 

10 pernyataan. Metode skoring pada alat ukur ini menggunakan skala 

Likert dengan rentang jawaban dari 1 hingga 4 yaitu, 4 untuk sangat 

setuju, 3 untuk setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak 

setuju. Skala norma subyektif dibuat sebagai pernyatan favorable dengan 

empat alternatif, dimana pernyatan favorable yang jawabannya sangat 

setuju akan diberi nilai tertinggi yaitu 4 dan jawaban sangat tidak setuju 

diberi nilai terendah yaitu 1. 

c. Kuesioner Persepsi 

Kuesioner persepsi telah dilakukan uji validitas kepada 20 remaja putra 

kelas X, XI dan XII di luar lingkungan sekolah tepatnya saat siswa-siswa 

tersebut pulang sekolah. Hasil uji validitas kuesioner persepsi 

menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r hitung ≥ 0,444 

maka instrumen dianggap valid atau relevan.  

Instrumen persepsi ini berisi pertanyan yang di dasarkan pada konsep teori 

dari Soenaryo (2004). Skala ini dibuat untuk mengukur sikap pada remaja 

yang berniat berhenti merokok. Kuesioner ini berisi 10 pernyataan. 

Metode skoring pada alat ukur ini menggunakan skala Likert dengan 

rentang jawaban dari 1 hingga 4 yaitu, 4 untuk sangat setuju, 3 untuk 

setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Skala norma 
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subyektif dibuat sebagai pernyatan favorable dengan empat alternatif, 

dimana pernyatan favorable yang jawabannya sangat setuju akan diberi 

nilai tertinggi yaitu 4 dan jawaban sangat tidak setuju diberi nilai terendah 

yaitu 1. 

d. Kuesioner Self Efficacy 

Kuesioner self efficacy telah dilakukan uji validitas kepada 20 remaja putra 

kelas X, XI dan XII di luar lingkungan sekolah tepatnya saat siswa-siswa 

tersebut pulang sekolah. Hasil uji validitas kuesioner self efficacy 

menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r hitung ≥ 0,444 

maka instrumen dianggap valid atau relevan.  

Instrumen self efficacy ini berisi pertanyan yang di dasarkan pada konsep 

teori dari (Alwisol, 2009) Skala ini dibuat untuk mengukur self efficacy 

pada remaja yang berniat berhenti merokok Kuesioner ini berisi 10 

pernyataan. Metode skoring pada alat ukur ini menggunakan skala Likert 

dengan rentang jawaban dari 1 hingga 4 yaitu, 4 untuk sangat setuju, 3 

untuk setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Skala 

norma subyektif dibuat sebagai pernyatan favorable dengan empat 

alternatif, dimana pernyatan favorable yang jawabannya sangat setuju 

akan diberi nilai tertinggi yaitu 4 dan jawaban sangat tidak setuju diberi 

nilai terendah yaitu 1.   

e. Kuesioner Intensi Berhenti Merokok 

Kuesioner intensi berhenti merokok telah dilakukan uji validitas kepada 20 

remaja putra kelas X, XI dan XII di luar lingkungan sekolah tepatnya saat 
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siswa-siswa tersebut pulang sekolah. Hasil uji validitas kuesioner intensi 

berhenti merokok menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r 

hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan.  

Instrumen intensi berhenti merokok ini berisi pertanyan yang di dasarkan 

pada konsep teori dari Ajzen (2005). Skala ini dibuat untuk mengukur 

intensi berhenti merokok pada remaja merokok. Kuesioner ini berisi 10 

pernyataan. Metode skoring pada alat ukur ini menggunakan skala Likert 

dengan rentang jawaban dari 1 hingga 4 yaitu, 4 untuk sangat setuju, 3 

untuk setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Skala 

norma subyektif dibuat sebagai pernyatan favorable dengan empat 

alternatif, dimana pernyatan favorable yang jawabannya sangat setuju 

akan diberi nilai tertinggi yaitu 4 dan jawaban sangat tidak setuju diberi 

nilai terendah yaitu 1. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian tentang hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan self 

efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017. 

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan data 

Berkaitan dengan jalannya penelitian ini, penulis membuat langkah-langkah 

prosedur penelitian yang meliputi: 

1) Mengurus surat izin pengambilan data awal ke bagian akademik Program 

Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

kemudian menyerahkan kepada kepala sekolah SMK PGRI Sukodadi. 
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2) Mengajukan etik penelitian di Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga 

3) Mengurus surat penelitian ke bagian akademik Program Studi Pendidikan 

Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

4) Mengurus surat izin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan. 

5) Menemui kepala sekolah untuk meminta kerja sama dalam penelitian ini 

demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini. 

6) Menemui responden yaitu siswa SMK PGRI Sukodadi. 

7) Memberikan informed consent dan menjelaskan penelitian bahwa siswa 

putra yang bersedia menjadi responden mengisi informed consent, 

kemudian memberi lebel pada kuesioner bagi yang merokok dan tidak 

merokok 

8) Membagikan lembar kuesioner kepada responden penelitian. 

9) Peneliti memberikan pengarahan dalam pengisian kuesioner. 

10) Responden mengisi kuesioner dengan memberikan tanda (√) pada kotak 

jawaban, setelah itu kuesioner dikumpulkan ke peneliti. 

11) Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden atas kesediaan 

menjadi responden dan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, para 

guru dan karyawan atas kesedian untuk melaksanakan penelitian di SMK 

PGRI Sukodadi. 

12) Peneliti mengundi responden sesuai lebel yang ada di lembar kuesioner 

untuk memilih sampel yang akan diteliti. Jika tidak cocok maka peneliti 

melakukan pengundian lagi sampai mendapatkan pengundian yang sesuai. 
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13) Data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk kemudian dapat diketahui 

hasil dan keseimpulan penelitian. 

4.7 Analisa Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data. Langkah-

langkah analisis data: 

1. Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data penelitian alat ukur yang digunakan dapat 

berupa kuesioner. 

2. Pengolahan data (Editing) 

Data lapangan ada dalam kuesioner perlu diedit, tujuan dilakukan editing 

ini untuk melihat lengkap tidaknya pengisian kuesioner. Melihat logis atau 

tidaknya jawaban, dan melihat konsistensi setiap pertanyaan atau 

pernyataan. 

3. Pengkodean data (Coding) 

Dilakukan untuk pernyataan-pernyataan: terbuka, dimana peneliti 

melakukan pengkodean sepenuhnya dilakukan setelah selesai dari 

lapangan. 

4. Pengolahan data 

a. Entri data, atau memasukkan data dalam proses tabulasi 

b. Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk 

mencegah teradinya kekeliruan memasukkan data atau kesalahan  

Jenis data antara variabel independen dan variabel dependen dalam 

penelitian ini diukur menggunakan kuesioner data ordinal, maka 

analisis yang digunakan adalah Spearmen Rho. 
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5. Tahap Analisis Statistik 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Spearman Rho 

dengan tingkat kemaknaan dirancang α<0,05. Jika hitung α>0,05 maka H1 

ditolak, sebaliknya jika α<0,05 maka H1 diterima yang berarti ada 

hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy dengan 

intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi. 

Seluruh pengukuran dilkukan secara komputerisasi menggunakan Statical 

Package for the Sosial Science (SPSS) for Windows. 

Tabel 4.1 Interpretasi Koefisien Korelasi 
Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,8 - 1 Sangat kuat 
0,6 – 0,799 Kuat 
0,4 – 0,599 Sedang 
0,2 – 0,399 Lemah 
00 – 0,190 Sangat Lemah 

 

4.8 Kerangka operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1 Kerangka Operasional Kerja Hubungan antara Sikap, Norma Subyektif, 
Persepsi dan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok pada Remaja 
Putra di SMK PGRI Sukodadi  

Populasi 
Seluruh siswa putra SMK PGRI Sukodadi yang 

berjumlah 400 0rang 

Sampel 
Siswa yang merokok  dan memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi sebanyak 139 siswa 

Pengumpulan data 
Kuesioner 

Pengolahan Data & Analisa Data 

Pengumpulan data, editing, coding, pengolahan data kemudian 
dilakukan uji statistik Spearman Rho 

Penyajian Hasil Penelitian 

Convinience 
Sampling 
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4.9 Tahap Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Tahap Validitas 

1). Uji validitas pada kuesioner sikap di lakukan pada tanggal 24 Juli 2017 

pada beberapa remaja putra yang merokok dan diujikan kepada 20 

orang yang memiliki karakteristik sama dengan responden. Uji 

validitas ini menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r 

hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan (Wasis, 

2008). Hasil uji validitas pada kuesioner sikap dengan jumlah 

keseluruhan 10 pernyataan dinyatakan valid semua. 

2). Uji validitas pada kuesioner norma subyektif di lakukan pada tanggal 

24 Juli 2017 pada beberapa remaja putra yang merokok dan diujikan 

kepada 20 orang yang memiliki karakteristik sama dengan responden. 

Uji validitas ini menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila 

r hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan (Wasis, 

2008). Hasil uji validitas pada kuesioner norma subyektif dengan 

jumlah keseluruhan 10 pernyataan dinyatakan valid semua. 

3). Uji validitas pada kuesioner persepsi di lakukan pada tanggal 24 Juli 

2017 pada beberapa remaja putra yang merokok dan diujikan kepada 

20 orang yang memiliki karakteristik sama dengan responden. Uji 

validitas ini menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila r 

hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan (Wasis, 

2008). Hasil uji validitas pada kuesioner persepsi dengan jumlah 

keseluruhan 10 pernyataan dinyatakan valid semua. 
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4). Uji validitas pada kuesioner self effficacy di lakukan pada tanggal 24 

Juli 2017 pada beberapa remaja putra yang merokok dan diujikan 

kepada 20 orang yang memiliki karakteristik sama dengan responden. 

Uji validitas ini menggunakan besar r ditentukan yaitu 0,444. Apabila 

r hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau relevan (Wasis, 

2008). Hasil uji validitas pada kuesioner self efficacy dengan jumlah 

keseluruhan 10 pernyataan dinyatakan valid semua. 

5). Uji validitas pada kuesioner intensi berhenti merokok di lakukan pada 

tanggal 24 Juli 2017 pada beberapa remaja putra yang merokok dan 

diujikan kepada 20 orang yang memiliki karakteristik sama dengan 

responden. Uji validitas ini menggunakan besar r ditentukan yaitu 

0,444. Apabila r hitung ≥ 0,444 maka instrumen dianggap valid atau 

relevan (Wasis, 2008). Hasil uji validitas pada kuesioner intensi 

berhenti merokok dengan jumlah keseluruhan 10 pernyataan 

dinyatakan valid semua. 

2. Uji Reabilitas 

De Vallis (2003) menyatakan reabilitas antara 0,5 sampai 0,6 cukup 

reliabel, 0,61 sampai 0,80 berarti reliabel, dan 0,81 sampai 1,0 berarti 

sangat reliabel. Uji validitas pada kuesioner sikap, norma subyektif, 

persepsi, self efficacy dan intensi berhenti merokok menunjukkan 

Cronbach’s alpha sebesar 0,783; 0,766; 0,783; 0,778; 0,773 berarti 

pernyataan pada kuesioner dinyatakan reliabel. Semua pernyataan pada 
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kuesioner tersebut dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.10     Etika Penelitian (Ethical Clearance) 

Kelaikan etik pelaksanaan penelitian telah melalui pengajuan etik ke 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga setelah mendapatkan persetujuan 

melanjutkan penelitian melalui seminar proposal dilaksanakan pada bulan Juni 

tahun 2017. Protokol penelitian ini telah lulus review etik pada KEPK (Komite 

Etik Penelitian Kesehatan) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan 

nomor sertifikat 504-KEPK. Adapun aspek etik untuk melindungi kepentingan 

dan hak-hak responden dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.  

4.10.1  Sikap Menghormati Orang (Respect to human)  

1) Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Berisi tentang maksud dan tujuan peneliti untuk melakukan langkah 

penelitian dan meminta kepada responden dengan pendekatan yang 

bijak, tidak memaksa kehendak dan berlaku secara proporsional. 

Langkah selanjutnya responden diminta untuk menandatangani lembar 

persetujuan. 

2) Asas Kejujuran (veracity) dan Asas Menepati Janji (fidelity) 

Pada asas kejujuran, peneliti harus menyampaikan kebenaran pada 

responden. Peneliti mengatakan informasi yang sebenar-benaenya saat 

penelitian agar responden mendapatkan informasi yang akurat, 

komprehensif, dan objektif untuk dapat dipahami. Pada asas menepati 
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janji, peneliti dan responden memiliki kewajiban untuk bertanggung 

jawab terhadap kesepakatan yang telah disepakati. 

3) Tanpa Nama (Anonimity) dan Kerahasiaan (Confidentialy) 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dirahasiakan 

identitas spesifiknya (nama, gambar/ciri-ciri) dan hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

4) Otonomi (autonomy) dan Bebas (freedom) 

Kebebasan responden dalam memilih atau menerima suatu tanggung 

jawab terhadap pilihannya sendiri, memutuskan sesuatu tanpa tekanan 

dari luar atau paksaan dari pihak lain. 

4.10.2 Manfaat (beneficience) dan tidak merugikan (non maleficience) 

Responden dalam penelitian ini mendapatkan pengetahuan baru 

tentang sikap dan keyakinan mereka terhadap intensi berhenti merokok. 

Penelitian ini dilakukan tanpa mengakibatkan penderitaan bagi responden 

karena tidak menggunakan tindakan invasive. Responden hanya mengisi 

beberapa pernyataan perihal sikap, norma subyektif, persepsi, self efficacy 

dan intensi berhenti merokok. 

4.10.3 Keadilan (Justice) 

Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan memenuhi hak 

subjek untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil, dengan 

memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan dalam 

informed concent yang telah disepakati. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

Pernyataan pada kuesioner penelitian terlalu banyak sehingga responden 

mengeluh saat pengisian kuesioner dan responden tergesa-gesa saat 

pengisian kuesioner. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang hubungan antara 

sikap, norma subyektif, persepsi dan self efficacy dengan intensi berhenti merokok 

pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi yang dilaksanakan pada bulan Juli 

2017. Data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, gambar, dan narasi yang 

meliputi data umum dan data khusus. Data umum berisi informasi tentang 

gambaran lokasi penelitian dan karekterisktik responden. Data khusus berisi 

informasi tentang variabel-variabel yang diukur dan hubungan antar variabel 

tersebut. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK PGRI Sukodadi Kabupaten Lamongan 

yang terletak di Jl. PUD Menongo 1 Sukodadi (Telon Sukodadi-Unisda keselatan 

± 200 m). Sekolah ini berdiri diatas lahan sekitar 3.980 m2. SMK PGRI Sukodadi 

saat ini memiliki 16 ruang kelas belajar dengan berbagai sarana dan prasarana 

yang cukup memadai, terdiri dari tiga tingkatan kelas mulai kelas X, XI dan XII 

dengan jumlah siswa 436, diantaranya laki-laki sebanyak 411 siswa dan sisanya 

25 siswa perempuan. Masing-masing tingkatan terdiri dari berbagai jurusan yaitu 

akuntansi, tata busana, teknik komputer dan jaringan dan teknik kendaraan ringan. 

Sekolah ini memiliki beberapa ruang pendukung seperti laboratorium komputer, 

musholla, ruang bengkel dan UKS. Ruang UKS di sekolah tersebut sangat 

sederhana, hanya ada kasur untuk siswa yang sakit dan hanya mempunyai obat-

obatan tertentu. Di sekolah tersebut belum ada program untuk meningkatkan 

kesehatan remaja dikarenakan fasilitas di UKS belum memadai. 
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Data demografi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 14-

19 tahun. 14 tahun yaitu sebanyak 1,44%, 15 sebanyak 12,23%, 16 sebanyak 

40,29%, 17 sebanyak 34,53%, 18 sebanyak 9,35% dan 19 sebanyak 2,16%. 

Tabel 5.1 Karakteristik Demografi Responden 

 
 

5.1.3 Data Variabel yang Diukur 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sikap, norma Subyektif, persepsi 

dan self efficacy pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi pada Juli 2017. 

Tabel 5.2 Sikap, Norma Subyektif, Persepsi dan Self Efficacy pada Remaja Putra 
di SMK PGRI Sukodadi Juli 2017 

Variabel Kategori Frekuensi Presentase (%) 
Sikap Baik  31 22,30 % 

 Cukup  82 59,00 % 
 Kurang  26 18,70 % 
 Total 139 100 % 
    

Norma Subyektif Baik  25 18.00 % 
 Cukup 86 61.9 % 
 Kurang 28 20.10 % 
 Total 

 
139              100% 

Persepsi  Baik  24 17.3 % 
 Cukup  81 58.3 % 
 Kurang  34 24.4 % 
 Total  

 
139 100% 

Self Efficacy Baik  32 23.02 % 
 Cukup  75 53.96 % 
 Kurang  32 23.02 % 
 Total  139 100 % 

 
Intensi Berhenti 

Merokok 
Baik  32 23,02 % 

 Cukup  77 55,4 % 
 Kurang 30 21,58 % 
 Total  139 100 % 

Umur Responden N (Frekuensi) Presentase  
14 2 1,44% 
15 17 12,23% 
16 56 40,29% 
17 48 34,53% 
18 13 9,35% 
19 3 2,16% 

Total  139 100% 
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Pengukuran variabel sikap pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

menggunakan kuesioner sikap yang telah diuji validitas oleh peneliti dan 

dinyatakan valid. Kuesioner diisi oleh remaja putra berusia 14-19 tahun yang 

bersekolah di SMK PGRI Sukodadi. Kuesioner tersebut memiliki 10 pernyataan 

tentang sikap berhenti merokok. Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki sikap baik untuk memulai berhenti 

merokok dan mengurangi frekuensi merokok dengan presentase responden 

mencapai 22,30%. Sedangkan remaja putra yang memiliki sikap cukup yakni 

remaja putra yang memulai berhenti merokok namun jumlah rokok yang 

dikonsumsi masih banyak dengan presentase responden 59,00%. Remaja putra 

dengan sikap kurang yakni remaja putra yang belum memulai untuk berhenti 

merokok dengan presentase 18,70%.  

Pengukuran variabel norma subyektif pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi menggunakan kuesioner norma subyektif yang telah diuji validitas oleh 

peneliti dan dinyatakan valid. Kuesioner diisi oleh remaja putra berusia 14-19 

tahun yang bersekolah di SMK PGRI Sukodadi. Kuesioner tersebut memiliki 10 

pernyataan tentang norma subyektif berhenti merokok. Hasil analisis pada tabel 

5.3 menunjukkan bahwa remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki norma 

subyektif baik untuk memulai berhenti merokok yang peduli pada nasehat orang 

tua dan guru serta remaja putra berpendapat merokok memiliki dampak negatif 

dengan presentase responden mencapai 18,00%. Sedangkan remaja putra yang 

memiliki norma subyektif cukup yakni remaja putra yang kurang mampu 

menghargai nasehat-nasehat orang tua untuk berniat berhenti merokok dengan 

presentase responden 61,9%. Remaja putra dengan norma subyektif kurang yakni 
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remaja putra yang tidak dapat mematuhi nasehat orang tua untuk berhenti 

merokok dengan presentase 20,10%.  

Pengukuran variabel persepsi pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

menggunakan kuesioner persepsi yang telah diuji validitas oleh peneliti dan 

dinyatakan valid. Kuesioner diisi oleh remaja putra berusia 14-19 tahun yang 

bersekolah di SMK PGRI Sukodadi. Kuesioner tersebut memiliki 10 pernyataan 

tentang persepsi berhenti merokok. Hasil analisis pada tabel 5.4 menunjukkan 

bahwa remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki persepsi baik untuk 

berhenti merokok yakni dapat menguntukan diri sendiri terhadap kesehatan dan 

mampu menghemat uang jajan dengan presentase responden mencapai 17,3%. 

Sedangkan remaja putra yang memiliki persepsi cukup yakni remaja putra yang 

kurang mengetahui tentang bahaya merokok dengan presentase responden 58,3%. 

Remaja putra dengan persepsi kurang yakni remaja putra yang tidak peduli akan 

bahaya merokok dan juga tidak peduli akan kesehatannya dengan presentase 

24,4%.  

Pengukuran variabel Self Efficacy pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

menggunakan kuesioner self efficacy yang telah diuji validitas oleh peneliti dan 

dinyatakan valid. Kuesioner diisi oleh remaja putra berusia 14-19 tahun yang 

bersekolah di SMK PGRI Sukodadi. Kuesioner tersebut memiliki 10 pernyataan 

tentang self efficacy berhenti merokok. Hasil analisis pada tabel 5.5 menunjukkan 

bahwa remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki self efficacy baik untuk 

memulai berhenti merokok yakni masih bisa mengatasi stress dengan presentase 

responden mencapai 23,02%. Sedangkan remaja putra yang memiliki self efficacy 

cukup yakni remaja putra yang kurang mampu untuk mengatasi stress dengan 
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presentase responden 53,96%. Remaja putra dengan self efficacy kurang yakni 

remaja putra yang tidak dapat mengatasi stress sehingga mereka masih tetap 

merokok untuk menurunkan stress dengan presentase 23,02%.  

Pengukuran variabel intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK 

PGRI Sukodadi menggunakan kuesioner intensi berhenti merokok yang telah diuji 

validitas oleh peneliti dan dinyatakan valid. Kuesioner diisi oleh remaja putra 

berusia 14-19 tahun yang bersekolah di SMK PGRI Sukodadi. Kuesioner tersebut 

memiliki 10 pernyataan tentang intensi berhenti merokok. Hasil analisis pada 

tabel 5.6 menunjukkan bahwa remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki 

intensi berhenti merokok baik yakni remaja putra memiliki niat yang kuat berhenti 

merokok yang ditunjang dengan pengurangan frekuensi merokok dengan 

presentase responden mencapai 23,02%. Sedangkan remaja putra yang memiliki 

intensi berhenti merokok cukup yakni remaja putra yang kurang memiliki niat 

yang kuat untuk berhenti merokok dengan presentase responden 55,4%. Remaja 

putra dengan intensi berhenti merokok kurang yakni remaja putra yang tidak 

memiliki niat sama sekali untuk berhenti merokok dengan presentase 21,58%.  

1. Analisis Hubungan Sikap dengan Intensi Berhenti Merokok pada Remaja 

Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sebagian besar remaja putra yang mempunyai sikap baik dan cukup memiliki 

intensi berhenti merokok dalam kategori cukup (12,23% dan 36,7%). Sedangkan, 

remaja putra yang memiliki sikap kurang memiliki intensi berhenti merokok 

dalam kategori kurang (11,51%) (lihat tabel 5.7).  
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Tabel 5.7 Analisis Hubungan Sikap dengan Intensi Berhenti Merokok pada 
Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sikap Intensi Berhenti Merokok Total 
Baik Cukup Kurang 

Baik 14 
(10,07%) 

17 
(12,23%) 

1 
(0,72%) 

32 
23,02% 

Cukup 17 
(12,23%) 

51 
(36,7%) 

13 
(9,35%) 

 

81 
58,28% 

Kurang 1 
(0,72%) 

9 
(6,47%) 

16 
(11,51%) 

 

26 
18,7% 

Total 32 
(23,02%) 

77 
(55,4%) 

30 
(21,58%) 

139 
   100% 

                     Uji statistik Spearman p = 0,000                           r = 0,468 
Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan 

hasil p= 0,000 yang artinya H1 diterima dan H1 diterima, sehingga ada 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi. 

2. Analisis Hubungan Norma Subyektif dengan Intensi Berhenti Merokok 

pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sebagian besar remaja putra yang mempunyai norma subyektif baik 

memiliki intensi berhenti merokok dalam kategori cukup (12,23%). 

Sedangkan, remaja putra yang memiliki norma subyektif cukup memiliki 

intensi berhenti merokok dalam kategori cukup (41,73%), untuk remaja putra 

yang memiliki norma subyektif kurang memiliki intensi berhenti merokok 

dalam kategori kurang (12,23%) (lihat tabel 5.8). 

Tabel 5.8 Analisis Hubungan Norma Subyektif dengan Intensi Berhenti Merokok 
pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Norma 
Subyektif 

Intensi Berhenti Merokok Total 
Baik Cukup Kurang 

Baik 14 
(10,07%) 

11 
(7,91%) 

0 
(0%) 

25 
17,98% 

Cukup 15 
(10,79%) 

58 
(41,73%) 

13 
(9,35%) 

86 
61,87% 

Kurang 3 
(2,16%) 

8 
(5,76%) 

17 
(12,23%) 

28 
20,15% 
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Total 32 
(23,02%) 

77 
55,4% 

30 
(21,58%) 

139 
100% 

                    Uji statistik Spearman p= 0,000                            r = 0, 489 
Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan hasil 

p=0,000 yang artinya H1 diterima dan H1 diterima, sehingga ada hubungan 

yang signifikan antara norma subyektif dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi. 

3. Analisis Hubungan Persepsi dengan Intensi Berhenti Merokok pada 

Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sebagian besar remaja putra yang mempunyai persepsi baik memiliki 

intensi berhenti merokok dalam kategori baik (10,07%). Sedangkan, remaja 

putra yang memiliki persepsi cukup memiliki intensi berhenti merokok dalam 

kategori cukup (41,01%), untuk remaja putra yang memiliki persepsi kurang 

memiliki intensi berhenti merokok dalam kategori kurang (13,67%) (lihat 

tabel 5.9). 

Tabel 5.9 Analisis Hubungan Persepsi dengan Intensi Berhenti Merokok pada 
Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Persepsi Intensi Berhenti Merokok Total 
Baik Cukup Kurang 

Baik 14 
(10,07%) 

8 
(5,76%) 

2 
(1,43%) 

24 
17.26% 

Cukup 15 
(10,79%) 

57 
(41,01%) 

9 
(6,48%) 

81 
58,28% 

Kurang 3 
(2,16%) 

12 
(8,63%) 

19 
(13,67%) 

34 
24,46% 

Total 32 
(23,02%) 

77 
(55,39%) 

30 
(21,58%) 

139 
100% 

         Uji statistik Spearmen p = 0,000                                        r =0,473 
Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan 

hasil p=0,00 yang artinya H1 diterima dan H1 diterima, sehingga ada 

hubungan yang signifikan antara perspesi dengan intensi berhenti merokok. 
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4. Analisis Hubungan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok 

pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sebagian besar remaja putra yang mempunyai self efficacy baik memiliki 

intensi berhenti merokok dalam kategori baik (16,55%). Sedangkan, remaja 

putra yang memiliki self efficacy cukup memiliki intensi berhenti merokok 

dalam kategori cukup (42,45%), untuk remaja putra yang memiliki self 

efficacy kurang memiliki intensi berhenti merokok dalam kategori kurang 

(16,55%) (lihat tabel 5.9). 

Tabel 5.10 Analisis Hubungan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok 
pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Self 
Efficacy 

Intensi Berhenti Merokok Total 
Baik Cukup Kurang 

Baik 23 
(16,55%) 

9 
(6,47%) 

0 
(0%) 

32 
23,02% 

Cukup 9 
(6,47%) 

59 
(42,45%) 

7 
(5,04%) 

75 
53,96% 

Kurang 0 
(0%) 

9 
(6,47%) 

23 
(16,55%) 

32 
23,02% 

Total 32 
(23,02%) 

77 
(55,39%) 

30 
(21,59%) 

139 
100% 

        Uji statistik Spearmen p = 0,000                                     r = 0,730 
Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan hasil 

p = 0,00 yang artinya H1 diterima dan H1 diterima, sehingga ada hubungan yang 

signifikan antara self efficacy dengan intensi berhenti merokok. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Sikap pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Sikap adalah evaluasi individu secara positif atau negatif terhadap benda, 

orang, institusi, perilaku atau minat tertentu (Ajzen, 2005). Perasaan ini timbul 

dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan 

dari perilaku tertentu (Hidayat dan Nugroho, 2010). Berdasarkan hasil penelitian 
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menunjukkan sebagian besar remaja putra memiliki sikap untuk berhenti merokok 

dalam kategori cukup. Kategori cukup menunjukkan bahwa remaja mempunyai 

sikap untuk berhenti merokok, namun mereka masih merasa minder dan merasa 

terganggu konsentrasinya apabila mereka tidak merokok.  

Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak 

(favorableness) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 

(unfavoralenss) terhadap objek yang akan disikapi. Hasil kuesioner berdasarkan 

parameter sikap pada remaja putra, didapatkan bahwa sebagian besar responden 

yaitu 82 orang memiliki nilai dengan kategori skor cukup. 

Berdasarkan tabulasi data penelitian, didapatkan remaja putra yang berusia 

16 tahun cenderung memiliki sikap baik untuk berhenti merokok, sedangkan 

remaja putra yang berusia 17 tahun cendurung memiliki sikap cukup untuk 

berhenti merokok dan remaja putra yang berusia 16 tahun cenderung memiliki 

sikap kurang untuk berhenti merokok.  

Pada kuesioner pernyataan nomor 2 didapatkan paling banyak jawaban 

setuju yang berarti mayoritas remaja putra tetap percaya diri walaupun berhenti 

merokok dan pada kuesioner pernyataan nomor 10 didapatkan paling banyak 

jawaban setuju menunjukkan bahwa konsentrasi pada remaja terganggu apabila 

berhenti merokok. Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian dari 

(Komalasari & Helmi, 2000) mengenai faktor-Faktor penyebab perilaku merokok 

pada remaja yang menyatakan bahwa konsentrasi remaja terganggu apabila 

mereka berhenti merokok akan mengalami stress, pusing, ngantuk dan mulut 

terasa pahit, selain itu penelitian yang dilakukan Prof Soesmalijah Soewondo dari  

Fakultas Psikologi UI yang bertanya kepada sejumlah orang yang tidak berhenti 
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merokok  diperoleh jawaban bahwa bila tidak merokok akan mengakibatkan susah 

berkonsentrasi dan gelisah, sedangkan bila merokok akan merasa lebih dewasa 

dan menimbulkan ide-ide dan inspirasi (Tandra, Kompas 30 Juni 2003). Peneliti 

berpendapat bahwa sikap remaja putra yang mempunyai intensi berhenti merokok 

sangatlah cukup, dikatakan cukup karena mereka tetap bisa merasa percaya diri 

apabila tidak merokok. 

5.2.2 Norma Subyekif pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk 

melakukan perilaku (Ajzen, 1988). Norma subyektif disini juga dapat dikatakan 

sebagai persepsi seseorang mengenai tekanan sosial atau sejumlah orang yang 

dianggap penting untuk melakukan seseuatu (intensi berhenti merokok) dan 

sejauh mana individu tersebut berkeinginan untuk mematuhi anjuran dan larangan 

tersebut. 

Peneliti berpendapat bahwa norma subyektif remaja putra yang mempunyai 

intensi berhenti merokok menunjukkan presentase kategori cukup norma 

subyektif pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi sebesar 61,9%. Hal ini 

menunjukkan bahwa remaja putra di SMK PGRI Sukodadi memiliki kepedulian 

pada lingkungan, nasehat guru dan orang tua. 

5.2.3 Persepsi pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar remaja putra mempunyai 

persepsi yang cukup untuk berhenti merokok dengan jumlah 77 responden. 

Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

dipperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, dengan kata 
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lain bahwa persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau 

informasi kedalam otak (Rahmat, 2011) 

Peneliti berpendapat bahwa persepsi remaja putra yang mempunyai intensi 

berhenti remaja putra yang mempunyai intensi berhenti merokok menunjukkan 

presentase kategori cukup 41,01%. Hal ini menunjukkan bahwa remaja putra di 

SMK PGRI Sukodadi memiliki frekuensi yang cukup untuk bisa mengatasi gejala 

berhenti merokok dan juga memiliki persepsi yang baik untuk menjaga kesehatan 

dan kebugaran tubuh. 

5.2.4 Self Efficacy pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar remaja putra mempunyai 

intensi yang cukup untuk berhenti merokok dengan jumlah 81 responden (58,3%).  

Self efficacy adalah suatu keyakinan seseorang mampu menjalankan perilaku 

tertentu atau mencapai tujuan tertentu (Ormrod, 2008). Self efficacy mengacu pada 

keyakinan diri seseorang mengenai kemampuannya dalam melaksanakan dan 

mengorganisasikan rangkaian-rangkaian tugas-tugas dalam hidupnya (Bandura, 

1995). Self efficacy dipengaruhi oleh budaya, gender, sifat dari tugas yang 

dihadapi, status atau peran indiidu dalam keluarga dan informasi tentang 

kemampuan diri ( Bandura. 1997). Suasana hati juga dapat mempengaruhi 

penilaian atas self efficacy, suasana hati yang positif membantu meningkatkan self 

efficacy daripada suasana hati yang negatif. Sebagai contoh, orang-orang yang 

mengalami gangguan suasana hati seperti depresi atau kecemasan memiliki self 

efficacy yang rendah. 
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5.2.5 Intensi Berhenti Merokok pada Remaja Putra di SMK PGRI 

Sukodadi 

Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar remaja putra mempunyai 

intensi yang cukup untuk berhenti merokok dengan jumlah 77 responden (55,4%). 

Hal ini menunjukkan responden mempunyai keinginan yang sedang untuk 

berhenti merokok. Intensi berhenti merokok merupakan keinginan kuat dari dalam 

diri seseorang untuk mengehentikan kebiasaan merokok dan dihentikan secara 

sadar (Sandek & Astuti, 2007). Intensi berhenti merokok juga dapat dipengaruhi 

oleh norma-norma yang ada di lingkungan remaja perokok. Salah satu norma 

tersebut adalah peraturan sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya untuk 

merokok di lingkungan sekolah, namun norma tersebut masih belum bisa 

menghentikan siswa untuk tidak merokok di sela-sela aktivitas belajar di sekolah 

karena saat jam istirahat para siswa keluar untuk membeli makana dan minuman 

di warung di luar sekolah. 

5.2.6 Analisis Hubungan Sikap dengan Intensi Berhenti Merokok pada 

Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Analisis Hubungan sikap dengan intensi berhenti merokok pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara 

sikap dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi. Hubungan tersebut berada pada kekuatan sedang, dimana sebagian 

besar remaja memiliki sikap yang cukup dan tingkat intensi berhenti merokok 

pada kategori yang cukup juga. Hubungan tersebut juga dapat dilihat berdasarkan 

tingkatan sikap yakni, receiving (sikap menerima), responding (sikap 
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menanggapi), valuing (sikap menghargai) dan responsibility (sikap bertanggung 

jawab). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2016) yang menyatakan 

bahwa variabel sikap secara parsial (sebagian) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel intensi. Setiap individu memiliki sikap dimana 

merefleksikan segala bentuk perilaku yang muncul, termasuk pengambilan sikap 

dalam keputusan untuk berhenti merokok. Gerungan (1988) menerangkan bahwa 

sikap terhadap suatu obyek sikap akan disertai oleh kecenderungan atau 

berinteraksi bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek sikap tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa remaja putra 

yang memiliki sikap baik cenderung mempunyai intensi berhenti merokok dalam 

kategori baik dan cukup, remaja yang memiliki sikap cukup mempunyai intensi 

berhenti merokok dalam kategori cukup dan remaja yang memiliki sikap kurang 

mempunyai intensi berhenti merokok dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa sikap merupakan aspek yang mempengaruhi intensi berhenti merokok. 

Sikap positif berhenti merokok dan kepercayaan yang menyatakan bahwa berhenti 

merokok akan membuat perokok jauh lebih baik, lebih sehat dan panjang umur 

berhubungan dengan intensi berhenti merokok yang lebih besar (Kumalasari, 

2013).  

Penelitian ini mengemukan bahwa sikap yang cukup pada remaja putra di 

SMK PGRI Sukodadi antara lain tentang kepercayaan diri meskipun berhenti 

merokok. Hal ini sejalan dengan intensi berhenti merokok pada remaja yang 

menunjukkan hasil cukup pula. 
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5.2.7 Analisis Hubungan Norma Subyektif dengan Intensi Berhenti 

Merokok pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Analisis hubungan norma subyektif dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi menunjukkan adanya korelasi yang sedang 

antara norma subyektif dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di 

SMK PGRI Sukodadi. Hubungan tersebut berada pada kekuatan sedang, dimana 

sebagian besar remaja memiliki norma subyektif yang cukup dan tingkat intensi 

berhenti merokok pada kategori yang cukup juga. Hubungan tersebut juga dapat 

dilihat berdasarkan normative beliefs (kesetujuan atau tidak kesetujuan yang 

berasal dari refrent) dan motivation to comply (motivasi individu untuk memenuhi 

harapan) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devitarani (2015) yang menyatakan 

bahwa variabel norma subyektif berkaitan dengan perilaku berhenti merokok, 

yaitu orang tua, teman dekat, teman bermain, teman dekat yang tidak merokok, 

dan orang tua yang telah berhenti merokok. Belief pada norma subyektif terbentuk 

berdasarkan ajakan, saran, anjuran, maupun nasehat. Proses munculnya keyakinan 

individu perokok ini bahwa ada tuntutan dan harapan dari orang tua dapat berbeda 

dengan keyakinan terhadap tuntutan dan harapan teman-teman. Hubungan norma 

subyektif dengan intensi berhenti merokok menunjukkan semakin besar nilai 

norma subyektif maka akan memperkuat intensi untuk berhenti merokok, 

begitupun sebaliknya semakin kecil nilai norma subyektif maka akan semakin 

lemah intensi yang akan muncul untuk berhenti merokok. Menurut Ajzen (2005) 

dalam Theory of Planned Behavior menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi intensi berhenti merokok adalah keyakinan normatif, konsep ini 
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memiliki kesamaan makna dengan norma subyektif yang merupakan penerimaan 

atau penolakan seseorang terhadap tingkah laku yang diwujudkan seseorang. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa remaja putra 

yang memiliki  memiliki norma subyektif baik cenderung mempunyai intensi 

berhenti merokok dalam kategori baik, norma subyektif cukup dengan kategori 

cukup sedangkan remaja yang memiliki norma subyektif kurang mempunyai 

intensi berhenti merokok dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara norma subyektif dengan intensi berhenti 

merokok pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi. 

Penelitian ini mengemukan bahwa norma subyektif yang cukup pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi antara lain tentang keyakinan akan mendapat 

hukuman apabila merokok di sekolah dan juga keyakinan bahwa merokok akan 

berdampak negatif. Hal ini sejalan dengan intensi berhenti merokok pada remaja 

yang menunjukkan hasil cukup pula. 

5.2.8 Analisis Hubungan Persepsi dengan Intensi Berhenti Merokok pada 

Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Analisis hubungan persepsi dengan intensi berhenti merokok pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara 

persepsi dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi. Hubungan tersebut berada pada kekuatan sedang, dimana sebagian 

besar remaja memiliki persepsi yang cukup dan tingkat intensi berhenti merokok 

pada kategori yang cukup juga. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmi (2009) tentang peranan 

sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control (pbc) terhadap intensi 
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berhenti merokok pada perokok mahasiswa uin syarif hidayatullah jakarta bahwa 

persepsi adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam 

mempengaruhi intensi perilaku berhenti merokok. Kontrol perilaku yang 

dipersepsikan yaitu kontrol perilaku sejauh mana seseorang mampu untuk 

melakukan tingkah laku tertentu. Individu tidak membentuk intensi untuk 

melakuan suatu perilaku kecuali merasa yakin memiliki kemampuan untuk 

menampilkan perilaku tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa remaja putra 

yang memiliki persepsi baik cenderung mempunyai intensi berhenti merokok 

dalam kategori baik, persepsi cukup dengan kategori cukup sedangkan remaja 

yang memiliki persepsi kurang mempunyai intensi berhenti merokok dalam 

kategori kurang.  

Penelitian ini mengemukan bahwa persepsi yang cukup pada remaja putra di 

SMK PGRI Sukodadi antara lain tentang keyakinan apabila tidak merokok dapat 

menguntukan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan intensi berhenti 

merokok pada remaja yang menunjukkan hasil cukup pula. 

5.2.9 Analisis Hubungan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok 

pada Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi 

Analisis hubungan self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi menunjukkan adanya korelasi yang sedang 

antara self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK 

PGRI Sukodadi. Hubungan tersebut berada pada kekuatan sedang, dimana 

sebagian vicarious experiences besar remaja memiliki self efficacy yang cukup 

dan tingkat intensi berhenti merokok pada kategori yang cukup juga. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nisa (2013) yang menyatakan 

bahwa variabel self efficacy berkaitan dengan intensi berhenti merokok. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi self efficacy yaitu: Pengalaman keberhasilan (mastery 

experiences), pengalaman orang lain, persuasi sosial (social persuation), keadaan 

fisiologis dan emosional (physiological and emotional states). 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa remaja putra 

yang memiliki self efficacy baik cenderung mempunyai intensi berhenti merokok 

dalam kategori baik, self efficacy cukup dengan kategori cukup sedangkan remaja 

yang memiliki self efficacy kurang mempunyai intensi berhenti merokok dalam 

kategori kurang. Self efficacy mengacu pada keyakinan diri seseorang mengenai 

kemampuannya dalam melaksanakan dan mengorganisasikan rangkaian-rangkaian 

tugas-tugas dalam hidupnya (Bandura, 1995). Self efficacy dipengaruhi oleh 

budaya, gender, sifat dari tugas yang dihadapi, status atau peran indiidu dalam 

keluarga dan informasi tentang kemampuan diri ( Bandura. 1997). Individu 

membutuhkan self efficacy agar tetap merasa kompeten dan efektif menghadapi 

berbagai situasi yang penuh dengan tekanan (Schwarzer, dkk., 1997). Individu 

menghadapi faktor penghambat dengan alternatif memperkuat self efficacy, 

sehingga memiliki rasa percaya diri yang memperbesar keberanian melaksanakan 

niat untuk berhenti merokok. Self efficacy juga berarti meyakini diri sendiri 

mampu berhasil dan sukses. Individu dengan self efficacy tinggi memiliki 

komitmen memecahkan masalah dan tidak akan menyerah ketika menyadari 

strategi yang sedang digunakan tidak berhasil (Reivich & Shatté, 2002). Individu 

dengan self efficacy tinggi akan efektif menghadapi tantangan, memiliki 
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kepercayaan penuh dengan kemampuan diri, cepat menghadapi masalah dan 

mampu bangkit dari kegagalan.  

Penelitian ini mengemukan bahwa self efficacy yang cukup pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi antara lain tentang keyakinan masih dapat 

mengatasi stress jika berhenti merokok. Hal ini sejalan dengan intensi berhenti 

merokok pada remaja yang menunjukkan hasil cukup pula. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian hubungan antara sikap, norma subyektif, persepsi dan 

self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi.  

1. Remaja putra di SMK PGRI Sukodadi sebagian besar memiliki sikap yang 

cukup dimana mereka masih tetap percaya diri meskipun berhenti 

merokok. 

2. Norma subyektif dapat mempengaruhi intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi, dimana norma subyektif memiliki 

hubungan yang signifikan dengan intensi berhenti merokok yaitu 

keyakinan akan mendapat hukuman apabila merokok di sekolah dan juga 

keyakinan bahwa merokok akan berdampak negatif. 

3. Persepsi dapat mempengaruhi intensi berhenti merokok pada remaja putra 

di SMK PGRI Sukodadi, dimana persepsi memiliki hubungan yang 

signifikan dengan intensi berhnti merokok yaitu keyakinan apabila tidak 

merokok dapat menguntukan diri sendiri dan orang lain. 

4. Self efficacy dapat mempengaruhi intensi berhenti merokok pada remaja 

putra di SMK PGRI Sukodadi, dimana Self efficacy memiliki hubungan 

yang signifikan dengan intensi berhnti merokok yaitu keyakinan masih 

dapat mengatasi stress jika berhenti merokok. 
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6.2 Saran  

1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa dalam menambah pengetahuan 

tentang rokok dengan mengadakan seminar penyuluhan dari pihak sekolah 

sendiri atau dari petugas kesehatan setempat yaitu puskesmas. 

2. Bagi Guru BK 

Guru BK hendaknya memberikan pengarahan serta bimbingan kepada para 

siswanya terutama kepada para siswa putra dengan memberikan kebijakan 

untuk tidak melnggar peraturan sekolah. 

3. Bagi Perawat 

Bagi perawat khususnya keperawatan komunitas perlu mengembangkan 

penelitian yang berkaitan dengan intensi berhenti merokok untuk 

memberikan suatu motivasi kepada remaja yang mempunyai keinginan 

berhenti merokok. 
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Judul Penelitian : Hubungan antara Sikap, Norma Subyektif, Persepsi dan Self 

Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok pada Remaja Putra 
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Pembimbing 1  : Laily Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep. 

Pembimbing 2 : Aria Aulia, S.Kep., Ns., M.Kep 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum  

Menjelaskan hubungan anatara sikap, norma subyektif, persepsi dan self 

efficacy dengan intensi berhenti merokok pada remaja putra di SMK PGRI 

Sukodadi 

Tujuan Khusus  

1. Menganalisis hubungan sikap dengan intensi berhenti merokok pada 

remaja putra di SMK PGRI Sukodadi  

2. Menganalisis hubungan norma subyektif dengan intensi berhenti 

merokok pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

3. Menganalisis hubungan persepsi dengan intensi berhenti merokok 

pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

4. Menganalisis hubungan self efficacy dengan intensi berhenti merokok 

pada remaja putra di SMK PGRI Sukodadi 

Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden 

hanya terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pernyataan sikap, 

norma subyektif, persepsi dan self efficacy dengan intensi berhenti merokok pada 
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remaja puta di SMK PGRI Sukodadi, yang akan diisi oleh siswa putra. Waktu 

keseluruhan perlakuan  kepada responden adalah 10 menit. 

Manfaat Penelitian bagi Subjek Penelitian 

 Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh informasi 

tentang merokok. Informasi tersebut diberikan dalam bentuk ceramah setelah 

dilakukan pengisian kuesioner. 

Bahaya Potensial 

  Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden 

dalam penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi 

apapun melainkan hanya menjawab pernyataan dari kuesioner. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela, responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikn responden. 

Adanya Insentif untuk Subyek Penelitian 

 Oleh karena keikut sertaan responden sangat membantu dalam penelitian ini, 

maka ada insentif berupa souvenir. 

Informasi Tambahan 

Nama  : Nurul Istifaizah 

Nomor HP : 085715778283 

Email : Ijahjenggot@gmail.com 

 

     

Surabaya,  Juli 2017 

Yang Mendapat Penjelasan,    Yang Memberi Penjelasan, 

 

 

(…………………………..)           (Nurul Istifaizah) 
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Lampiran 7 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka 

saya: 

Nama  : Nurul Istifaizah 

NIM  : 131311133119 

akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Sikap, Norma 

Subyektif, Persepsi dan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok pada 

Remaja Putra di SMK PGRI Sukodadi”. Saya mohon kesediannya untuk mengisi 

lembar kuesioner yang telah saya persiapkan sesuai dengan kondisi anda yang 

sebenarnya dan saya akan menjamin kerahasiaan pendapat yang telah Anda 

berikan. Informasi yang Anda berikan hanya akan dipergunakan dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan digunakan untuk hal yang lain.  

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon agar Anda menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Partisipasi Anda mengisi formulir ini sangat saya hargai dan atas perhatian serta 

kesediannya saya ucapkan terima kasih.  

Surabaya,    Juli 2017 

 

Nurul Istifaizah 
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Lampiran 8 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : 
Umur  : 
Kelas  : 
Alamat  : 
Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 
1. Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Sikap, Norma Subyektif, Persepsi dan 

Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok pada Remaja Putra di SMK PGRI 
Sukodadi” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 
3. Manfaat bagi responden 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur Penelitian 
6. Kerahasiaan data penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
Oleh karena itu saya (bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi 
responden penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 
 

Surabaya,……….……………2017 
Peneliti,     Responden, 
 
 
(Nurul Istifaizah)    (………………………………….) 

 
 
 

Mengetahui 
Dosen Pembimbing 

Saksi, 
 
 
(…………………)    Laily Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep 

NIP. 198304052014042002 
CP: Nurul Istifaizah (085715778283) 
Ds. Menongo RT/RW 001/004 Kec. Sukodadi  
Kabupaten Lamongan 

 
 

 

 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 9 

KUESIONER SIKAP 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban  

Kuesioner sikap soal nomor 1-8 merupakan pernyataan favorable, sedangkan soal 

nomor 9 dan 10 merupakan pernyataan unfavorable. 

SS : Sangat setuju dengan nilai 4 

S : Setuju dengan nilai 3 

TS : Tidak setuju dengan nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju dengan nilai 1 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Berhenti merokok dapat membuat 
keadan saya lebih segar. 

    

2. Saya tetep percaya diri meskipun saya 
berhenti merokok. 

    

3. Keluarga dan teman-teman saya 
mendukung saya untuk berhenti 
merokok. 

    

4. Berhenti merokok dianjurkan oleh 
pemerintah. 

    

5. Jika saya berhenti merokok, maka 
teman saya juga ikut berhenti merokok 

    

6. Saya memiliki niat yang kuat untuk 
berhenti merokok. 

    

7. Saya yakin dengan menjauhi teman 
yang merokok dapat membantu saya 
untuk berhnti merokok. 

    

8. Saya tetap  merasa maskulin meskipun 
tidak merokok. 

    

9. Saya merasa minder/sungkan apabila 
tidak merokok diantara teman yang 
merokok. 

    

10. Berhenti merokok dapat menganggu 
konsentrasi saya. 
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Lampiran 10 

KUESIONER NORMA SUBYEKTIF 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban  

SS : Sangat setuju dengan nilai 4 

S : Setuju dengan nilai 3 

TS : Tidak setuju dengan nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju dengan nilai 1 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya peduli dengan nasehat guru 
saya untuk berhenti merokok. 

    

2. Saya merasa bahwa merokok 
berdampak negatif pada diri saya. 

    

3. Jika saya merokok di sekolah saya 
akan mendapat hukuman 

    

4. Saya akan merasa bersalah jika 
merokok di tempat umum. 

    

5. Saya merasa bangga jika saya bisa 
berhenti merokok. 

    

6. Jika saya merokok di rumah saya 
akan mendapatkan hukuman dari 
orang tua. 

    

7. Orang yang merokok dapat 
merugikan kesehatan orang lain. 

    

8. Merokok merupakan perbuatan 
terlarang. 

    

9. Jika saya merokok di dekat orang 
lain, orang tersebut terganggu 
asap rokok saya. 

    

10. Jika saya ketahuan orang tua 
merokok di luar rumah maka saya 
akan di hukum. 
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Lampiran 11 

KUESIONER PERSEPSI  

Petunjuk pengisian: Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban  

SS : Sangat setuju dengan nilai 4 

S : Setuju dengan nilai 3 

TS : Tidak setuju dengan nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju dengan nilai 1 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Menurut saya dengan tidak merokok 
akan menguntungkan diri saya sendiri 
dan orang lain. 

    

2. Menurut saya dengan berhenti merokok 
dapat menghemat uang jajan saya. 

    

3. Menurut saya dengan berhenti merokok 
dapat menyehatkan kondisi tubuh 
seperti tidak menimbulkan penyakit 
jantung. 

    

4. Saya mengetahui terdapat banyak racun 
yang membahayakan di dalam rokok 
sehingga saya berniat berhenti merokok. 

    

5. Menurut saya berhenti merokok dapat 
menambah produktifitas kegiatan saya. 

    

6. Berhenti merokok membuat pernafasan 
lebih lega. 

    

7. Saya bisa mengatasi gejala berhenti 
merokok. 

    

8. Orang tua mundukung saya untuk 
berhenti merokok. 

    

9. Berhenti merokok bisa membuat mulut 
tidak bau. 

    

10. Berhenti merokok membuat saya lebih 
bugar dan sehat. 
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Lampiran 12 

KUESIONER SELF EFFICACY 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban  

SS : Sangat setuju dengan nilai 4 

S : Setuju dengan nilai 3 

TS : Tidak setuju dengan nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju dengan nilai 1 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya yakin masih memiliki banyak teman 
jika saya berhenti merokok. 

    

2. Saya ingin menjadi contoh yang baik bagi 
teman bila saya berhenti merokok. 

    

3. Saya lebih percaya diri jika berhenti 
merokok. 

    

4. Saya ingin mendapatkan tubuh yang sehat 
dengan berhenti merokok. 

    

5. Saya yakin bahwa dengan berhenti 
merokok merupakan perilaku yang baik dan 
menguntungkan bagi saya dan orang 
sekitar. 

    

6. Saya yakin dengan berhenti merokok saya 
masih dapat mengatasi stress akibat 
masalah yang terjadi pada saya. 

    

7. Saya yakin, jika ada kemauan yang kuat 
dari diri saya untuk berhenti merokok, 
maka saya pasti bisa berhenti. 

    

8. Saya yakin meskipun dengan berhenti 
merokok, saya tetap gaul. 

    

9. Saya yakin berhenti merokok adalah suatu 
pilahan yang dewasa. 

    

10. Saya yakin meskipun saya berhenti 
merokok saya masih mudah untuk bergaul 
dengan siapapun. 
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Lampiran  13 

KUESIONER INTENSI BERHENTI MEROKOK 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban  

SS : Sangat setuju dengan nilai 4 

S : Setuju dengan nilai 3 

TS : Tidak setuju dengan nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju dengan nilai 1 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya akan bergabung dengan teman yang 
tidak merokok, agar saya dapat berhenti 
merokok. 

    

2. Saya mulai menyibukkan diri agar tidak 
teringat rokok. 

    

3. Saya selalu membawa permen sebagai 
pengganti rokok. 

    

4. Saya menolak ajakan teman untuk 
merokok. 

    

5. Saya akan mencari informasi lebih banyak 
tentang bahaya merokok agar saya. dapat 
menghindari rokok. 

    

6. Peringatan kesehatan bergambar pada 
kemasan rokok dapat mengurangi 
keinginan saya untuk tidak merokok saat 
stress karena suatu masalah. 

    

7. Merokok sering membuat badan saya sakit 
sehingga saya berhenti untuk merokok. 

    

8. Saya kasihan dengan orang-orang sekitar 
yang terganggu asap rokok sehingga saya 
berhenti untuk merokok. 

    

9. Saya takut sakit jika saya terus merokok 
sehingga saya berhenti untuk merokok. 

    

10. Saya takut meninggal jika saya terus 
merokok sehingga saya berhenti untuk 
merokok. 
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Lampiran 14 Hasil Data Uji Validitas 

1. SIKAP 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

JUMLA

H 

X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 
,808*

* 

,602*

* 

,650*

* 

,681*

* 

,674*

* 
,399 

,614*

* 

,823*

* 

,699*

* 
,850** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,005 ,002 ,001 ,001 ,082 ,004 ,000 ,001 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlatio

n 

,808*

* 
1 

,582*

* 

,717*

* 

,660*

* 

,744*

* 

,623*

* 

,677*

* 

,908*

* 

,873*

* 
,926** 

Sig. (2-

tailed) 
,000  ,007 ,000 ,002 ,000 ,003 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlatio

n 

,602*

* 

,582*

* 
1 ,476* ,368 ,485* ,473* ,514* 

,592*

* 

,640*

* 
,712** 

Sig. (2-

tailed) 
,005 ,007  ,034 ,111 ,030 ,035 ,020 ,006 ,002 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4 Pearson 

Correlatio

n 

,650*

* 

,717*

* 
,476* 1 

,752*

* 

,682*

* 
,424 

,735*

* 

,691*

* 
,498* ,811** 

Sig. (2-

tailed) 
,002 ,000 ,034  ,000 ,001 ,062 ,000 ,001 ,026 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlatio

n 

,681*

* 

,660*

* 
,368 

,752*

* 
1 

,627*

* 
,236 

,760*

* 

,722*

* 
,458* ,766** 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,002 ,111 ,000  ,003 ,317 ,000 ,000 ,042 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlatio

n 

,674*

* 

,744*

* 
,485* 

,682*

* 

,627*

* 
1 

,673*

* 

,649*

* 

,758*

* 

,729*

* 
,862** 
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Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,030 ,001 ,003  ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlatio

n 

,399 
,623*

* 
,473* ,424 ,236 

,673*

* 
1 ,500* ,496* 

,654*

* 
,676** 

Sig. (2-

tailed) 
,082 ,003 ,035 ,062 ,317 ,001  ,025 ,026 ,002 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson 

Correlatio

n 

,614*

* 

,677*

* 
,514* 

,735*

* 

,760*

* 

,649*

* 
,500* 1 

,634*

* 
,526* ,811** 

Sig. (2-

tailed) 
,004 ,001 ,020 ,000 ,000 ,002 ,025  ,003 ,017 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson 

Correlatio

n 

,823*

* 

,908*

* 

,592*

* 

,691*

* 

,722*

* 

,758*

* 
,496* 

,634*

* 
1 

,762*

* 
,902** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,006 ,001 ,000 ,000 ,026 ,003  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson 

Correlatio

n 

,699*

* 

,873*

* 

,640*

* 
,498* ,458* 

,729*

* 

,654*

* 
,526* 

,762*

* 
1 ,837** 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,002 ,026 ,042 ,000 ,002 ,017 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLA

H 

Pearson 

Correlatio

n 

,850*

* 

,926*

* 

,712*

* 

,811*

* 

,766*

* 

,862*

* 

,676*

* 

,811*

* 

,902*

* 

,837*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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REABILITY SIKAP 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,783 11 

 

 

2. NORMA SUBYEKTIF 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

JUMLA

H 

X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 ,369 
,793*

* 
,273 ,207 ,403 ,016 ,479* ,553* 

,663*

* 
,676** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,109 ,000 ,245 ,382 ,078 ,948 ,032 ,011 ,001 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlatio

n 

,369 1 
,623*

* 
,185 ,140 ,355 

,509

* 
,087 ,499* ,345 ,548* 

Sig. (2-

tailed) 
,109  ,003 ,436 ,556 ,125 ,022 ,717 ,025 ,136 ,012 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlatio

n 

,793*

* 

,623*

* 
1 ,051 ,233 ,363 ,075 ,279 

,571*

* 

,645*

* 
,632** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,003  ,830 ,323 ,116 ,754 ,234 ,009 ,002 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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X4 Pearson 

Correlatio

n 

,273 ,185 ,051 1 ,414 
,745*

* 
,407 

,575*

* 
,553* 

,595*

* 
,703** 

Sig. (2-

tailed) 
,245 ,436 ,830  ,070 ,000 ,075 ,008 ,011 ,006 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlatio

n 

,207 ,140 ,233 ,414 1 ,527* ,249 
,618*

* 

,719*

* 
,387 ,628** 

Sig. (2-

tailed) 
,382 ,556 ,323 ,070  ,017 ,289 ,004 ,000 ,092 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlatio

n 

,403 ,355 ,363 
,745*

* 
,527* 1 

,458

* 

,751*

* 

,654*

* 

,678*

* 
,861** 

Sig. (2-

tailed) 
,078 ,125 ,116 ,000 ,017  ,042 ,000 ,002 ,001 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlatio

n 

,016 ,509* ,075 ,407 ,249 ,458* 1 ,237 ,504* ,132 ,520* 

Sig. (2-

tailed) 
,948 ,022 ,754 ,075 ,289 ,042  ,315 ,024 ,580 ,019 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson 

Correlatio

n 

,479* ,087 ,279 
,575*

* 

,618*

* 

,751*

* 
,237 1 

,583*

* 
,448* ,747** 

Sig. (2-

tailed) 
,032 ,717 ,234 ,008 ,004 ,000 ,315  ,007 ,048 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson 

Correlatio

n 

,553* ,499* 
,571*

* 
,553* 

,719*

* 

,654*

* 

,504

* 

,583*

* 
1 

,714*

* 
,893** 

Sig. (2-

tailed) 
,011 ,025 ,009 ,011 ,000 ,002 ,024 ,007  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson 

Correlatio

n 

,663*

* 
,345 

,645*

* 

,595*

* 
,387 

,678*

* 
,132 ,448* 

,714*

* 
1 ,798** 
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Sig. (2-

tailed) 
,001 ,136 ,002 ,006 ,092 ,001 ,580 ,048 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLA

H 

Pearson 

Correlatio

n 

,676*

* 
,548* 

,632*

* 

,703*

* 

,628*

* 

,861*

* 

,520

* 

,747*

* 

,893*

* 

,798*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,012 ,003 ,001 ,003 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

REALIBITY NORMA SUBYEKTIF 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,766 11 
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3. PERSEPSI  
 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

JUMLA

H 

X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 
,638*

* 

,607*

* 
,547* 

,722*

* 

,670*

* 

,618*

* 

,754*

* 

,837*

* 

,743*

* 
,867** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,002 ,005 ,013 ,000 ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlatio

n 

,638*

* 
1 

,801*

* 

,825*

* 

,599*

* 

,630*

* 
,448* ,542* 

,588*

* 

,643*

* 
,826** 

Sig. (2-

tailed) 
,002  ,000 ,000 ,005 ,003 ,048 ,014 ,006 ,002 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlatio

n 

,607*

* 

,801*

* 
1 

,848*

* 

,611*

* 

,593*

* 

,682*

* 

,671*

* 
,478* 

,608*

* 
,853** 

Sig. (2-

tailed) 
,005 ,000  ,000 ,004 ,006 ,001 ,001 ,033 ,004 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4 Pearson 

Correlatio

n 

,547* 
,825*

* 

,848*

* 
1 ,494* 

,639*

* 

,717*

* 

,605*

* 
,430 ,493* ,820** 

Sig. (2-

tailed) 
,013 ,000 ,000  ,027 ,002 ,000 ,005 ,058 ,027 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlatio

n 

,722*

* 

,599*

* 

,611*

* 
,494* 1 ,424 ,366 

,815*

* 

,769*

* 

,896*

* 
,812** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,005 ,004 ,027  ,062 ,113 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlatio

n 

,670*

* 

,630*

* 

,593*

* 

,639*

* 
,424 1 

,625*

* 
,451* 

,677*

* 
,547* ,767** 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,003 ,006 ,002 ,062  ,003 ,046 ,001 ,013 ,000 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlatio

n 

,618*

* 
,448* 

,682*

* 

,717*

* 
,366 

,625*

* 
1 ,538* ,519* ,416 ,733** 

Sig. (2-

tailed) 
,004 ,048 ,001 ,000 ,113 ,003  ,014 ,019 ,068 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson 

Correlatio

n 

,754*

* 
,542* 

,671*

* 

,605*

* 

,815*

* 
,451* ,538* 1 

,641*

* 

,805*

* 
,835** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,014 ,001 ,005 ,000 ,046 ,014  ,002 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson 

Correlatio

n 

,837*

* 

,588*

* 
,478* ,430 

,769*

* 

,677*

* 
,519* 

,641*

* 
1 

,763*

* 
,809** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,006 ,033 ,058 ,000 ,001 ,019 ,002  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson 

Correlatio

n 

,743*

* 

,643*

* 

,608*

* 
,493* 

,896*

* 
,547* ,416 

,805*

* 

,763*

* 
1 ,840** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,002 ,004 ,027 ,000 ,013 ,068 ,000 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLA

H 

Pearson 

Correlatio

n 

,867*

* 

,826*

* 

,853*

* 

,820*

* 

,812*

* 

,767*

* 

,733*

* 

,835*

* 

,809*

* 

,840*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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REALIBITY PERSPSI 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,783 11 

 

4. SELF EFFICACY  
 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

JUMLA

H 

X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 ,441 ,236 ,491* ,508* ,457* ,434 ,387 ,366 ,487* ,593** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,051 ,316 ,028 ,022 ,043 ,056 ,092 ,113 ,030 ,006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlatio

n 

,441 1 ,445* ,333 ,447* 
,698*

* 

,565*

* 
,367 ,400 

,612*

* 
,676** 

Sig. (2-

tailed) 
,051  ,050 ,152 ,048 ,001 ,009 ,111 ,081 ,004 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlatio

n 

,236 ,445* 1 
,713*

* 

,690*

* 

,828*

* 

,625*

* 
,368 

,798*

* 
,462* ,819** 

Sig. (2-

tailed) 
,316 ,050  ,000 ,001 ,000 ,003 ,111 ,000 ,040 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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X4 Pearson 

Correlatio

n 

,491* ,333 
,713*

* 
1 

,789*

* 

,738*

* 
,377 ,500* 

,699*

* 
,550* ,817** 

Sig. (2-

tailed) 
,028 ,152 ,000  ,000 ,000 ,101 ,025 ,001 ,012 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlatio

n 

,508* ,447* 
,690*

* 

,789*

* 
1 

,629*

* 
,292 ,371 

,656*

* 
,507* ,770** 

Sig. (2-

tailed) 
,022 ,048 ,001 ,000  ,003 ,211 ,107 ,002 ,022 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlatio

n 

,457* 
,698*

* 

,828*

* 

,738*

* 

,629*

* 
1 

,652*

* 

,598*

* 

,802*

* 

,731*

* 
,931** 

Sig. (2-

tailed) 
,043 ,001 ,000 ,000 ,003  ,002 ,005 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlatio

n 

,434 
,565*

* 

,625*

* 
,377 ,292 

,652*

* 
1 ,552* 

,669*

* 
,480* ,727** 

Sig. (2-

tailed) 
,056 ,009 ,003 ,101 ,211 ,002  ,012 ,001 ,032 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson 

Correlatio

n 

,387 ,367 ,368 ,500* ,371 
,598*

* 
,552* 1 

,680*

* 

,708*

* 
,719** 

Sig. (2-

tailed) 
,092 ,111 ,111 ,025 ,107 ,005 ,012  ,001 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson 

Correlatio

n 

,366 ,400 
,798*

* 

,699*

* 

,656*

* 

,802*

* 

,669*

* 

,680*

* 
1 ,494* ,866** 

Sig. (2-

tailed) 
,113 ,081 ,000 ,001 ,002 ,000 ,001 ,001  ,027 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson 

Correlatio

n 

,487* 
,612*

* 
,462* ,550* ,507* 

,731*

* 
,480* 

,708*

* 
,494* 1 ,772** 
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Sig. (2-

tailed) 
,030 ,004 ,040 ,012 ,022 ,000 ,032 ,000 ,027  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLA

H 

Pearson 

Correlatio

n 

,593*

* 

,676*

* 

,819*

* 

,817*

* 

,770*

* 

,931*

* 

,727*

* 

,719*

* 

,866*

* 

,772*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

REALIBITY SELF EFFICACY 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,778 11 
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5. INTENSI BERHENTI MEROKOK 
 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

JUMLA

H 

X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 
,637*

* 
,313 ,362 

,607*

* 

,592*

* 
,422 ,469* ,561* 

,592*

* 
,782** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,003 ,180 ,117 ,005 ,006 ,064 ,037 ,010 ,006 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlatio

n 

,637*

* 
1 ,464* ,332 ,561* ,553* ,450* ,291 

,629*

* 
,323 ,707** 

Sig. (2-

tailed) 
,003  ,040 ,153 ,010 ,011 ,047 ,213 ,003 ,165 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson 

Correlatio

n 

,313 ,464* 1 ,326 ,466* ,422 ,125 ,000 
,593*

* 

,562*

* 
,538* 

Sig. (2-

tailed) 
,180 ,040  ,160 ,038 ,064 ,601 

1,00

0 
,006 ,010 ,014 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4 Pearson 

Correlatio

n 

,362 ,332 ,326 1 
,677*

* 
,274 ,543* ,534* ,439 ,274 ,643** 

Sig. (2-

tailed) 
,117 ,153 ,160  ,001 ,242 ,013 ,015 ,053 ,242 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson 

Correlatio

n 

,607*

* 
,561* ,466* 

,677*

* 
1 ,553* 

,690*

* 

,612*

* 
,537* ,553* ,844** 

Sig. (2-

tailed) 
,005 ,010 ,038 ,001  ,011 ,001 ,004 ,015 ,011 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson 

Correlatio

n 

,592*

* 
,553* ,422 ,274 ,553* 1 

,645*

* 

,595*

* 

,716*

* 

,659*

* 
,810** 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,011 ,064 ,242 ,011  ,002 ,006 ,000 ,002 ,000 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson 

Correlatio

n 

,422 ,450* ,125 ,543* 
,690*

* 

,645*

* 
1 

,855*

* 
,544* ,443 ,781** 

Sig. (2-

tailed) 
,064 ,047 ,601 ,013 ,001 ,002  ,000 ,013 ,050 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson 

Correlatio

n 

,469* ,291 ,000 ,534* 
,612*

* 

,595*

* 

,855*

* 
1 ,416 ,492* ,732** 

Sig. (2-

tailed) 
,037 ,213 

1,00

0 
,015 ,004 ,006 ,000  ,068 ,027 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson 

Correlatio

n 

,561* 
,629*

* 

,593*

* 
,439 ,537* 

,716*

* 
,544* ,416 1 

,588*

* 
,799** 

Sig. (2-

tailed) 
,010 ,003 ,006 ,053 ,015 ,000 ,013 ,068  ,006 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson 

Correlatio

n 

,592*

* 
,323 

,562*

* 
,274 ,553* 

,659*

* 
,443 ,492* 

,588*

* 
1 ,737** 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,165 ,010 ,242 ,011 ,002 ,050 ,027 ,006  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLA

H 

Pearson 

Correlatio

n 

,782*

* 

,707*

* 
,538* 

,643*

* 

,844*

* 

,810*

* 

,781*

* 

,732*

* 

,799*

* 

,737*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,014 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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REALIBITY INTENSI BERHENTI MEROKOK 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,773 11 
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Lampiran 15 Data Demografi 

N
o 

Kode 
Data 

Demografi 

SIKAP 
NORMA 

SUBYEKTIF 
PERSEPSI SELF EFFICACY 

INTENSI BERHENTI 
MEROKOK 

Skor Kategori Skor Kategori Skor Kategori Skor Kategori Skor Kategori 

1. 1 
15 39 baik 32 cukup 32 baik 38 baik 39 Baik 

2. 2 
19 30 cukup 32 cukup 32 cukup 25 kurang 28 cukup 

3. 3 
16 30 cukup 31 cukup 31 kurang 29 cukup 31 cukup 

4. 4 
16 19 kurang 22 kurang 22 kurang 24 kurang 27 cukup 

5. 5 
16 32 baik 39 baik 39 baik 40 baik 33 cukup 

6. 6 
16 32 baik 35 baik 35 baik 36 baik 37 Baik 

7. 7 
15 29 cukup 34 baik 34 cukup 34 cukup 35 Baik 

8. 8 
16 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 31 cukup 

9. 9 
16 28 cukup 24 kurang 24 baik 36 baik 36 baik 

10. 10 
16 29 cukup 33 baik 33 cukup 31 cukup 34 cukup 

11. 11 
17 31 cukup 30 cukup 30 baik 30 cukup 37 baik 

12. 12 
19 23 kurang 26 cukup 26 kurang 24 kurang 24 kurang 

13. 13 
17 24 cukup 22 kurang 22 kurang 20 kurang 17 kurang 
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14. 14 
16 23 kurang 32 cukup 32 cukup 34 cukup 32 cukup 

15. 15 
16 25 cukup 30 cukup 30 cukup 25 kurang 25 kurang 

16. 16 
16 27 cukup 27 cukup 27 cukup 35 baik 35 baik 

17. 17 
16 28 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 

18. 18 
16 31 cukup 35 baik 35 baik 29 cukup 26 cukup 

19. 19 
17 32 baik 33 baik 33 baik 32 cukup 32 cukup 

20. 20 
17 28 cukup 29 cukup 29 kurang 35 baik 31 cukup 

21. 21 
16 28 cukup 27 cukup 27 cukup 35 baik 33 cukup 

22. 22 
17 24 cukup 25 cukup 25 cukup 27 cukup 29 cukup 

23. 23 
17 32 baik 28 cukup 28 cukup 38 baik 40 baik 

24. 24 
16 38 baik 32 cukup 32 baik 28 cukup 28 cukup 

25. 25 
17 34 baik 36 baik 36 cukup 34 cukup 34 cukup 

26. 26 
16 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 37 baik 

27. 27 
15 33 baik 32 cukup 32 cukup 34 cukup 33 cukup 

28. 28 
16 32 baik 24 kurang 24 cukup 25 kurang 26 cukup 

29. 29 
16 28 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 

30. 30 
16 35 baik 40 baik 40 cukup 40 baik 38 baik 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, ... NURUL ISTIFAIZAH



125 
 

 

31. 31 
16 22 kurang 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 

32. 32 
15 24 cukup 26 cukup 26 cukup 30 cukup 29 cukup 

33. 33 
16 28 cukup 27 cukup 27 cukup 27 cukup 27 cukup 

34. 34 
15 39 baik 37 baik 37 baik 39 baik 36 baik 

35. 35 
16 30 cukup 31 cukup 31 baik 31 cukup 25 kurang 

36. 36 
16 30 cukup 34 baik 34 baik 30 cukup 38 baik 

37. 37 
17 28 cukup 29 cukup 29 cukup 31 cukup 29 cukup 

38. 38 
16 25 cukup 30 cukup 30 baik 36 baik 32 cukup 

39. 39 
17 28 cukup 30 cukup 30 baik 28 cukup 30 cukup 

40. 40 
17 25 cukup 25 cukup 25 kurang 22 kurang 26 cukup 

41. 41 
15 29 cukup 31 cukup 31 cukup 33 cukup 33 cukup 

42. 42 
16 33 baik 33 baik 33 cukup 34 cukup 33 cukup 

43. 43 
15 29 cukup 31 cukup 31 cukup 33 cukup 33 cukup 

44. 44 
16 33 baik 31 cukup 31 baik 40 baik 37 baik 

45. 45 
16 23 kurang 20 kurang 20 baik 20 kurang 22 kurang 

46. 46 
16 32 baik 34 baik 34 baik 37 baik 36 baik 

47. 47 
15 34 baik 32 cukup 32 cukup 37 baik 36 baik 
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48. 48 
15 28 cukup 29 cukup 29 cukup 30 cukup 32 cukup 

49. 49 
17 31 cukup 32 cukup 32 cukup 33 cukup 30 cukup 

50. 50 
17 28 cukup 28 cukup 28 cukup 30 cukup 29 cukup 

51. 51 
17 26 cukup 25 cukup 25 kurang 30 cukup 36 baik 

52. 52 
16 30 cukup 26 cukup 26 cukup 30 cukup 23 kurang 

53. 53 
16 28 cukup 30 cukup 30 cukup 38 baik 36 baik 

54. 54 
16 22 kurang 20 kurang 20 cukup 27 cukup 30 cukup 

55. 55 
16 25 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 

56. 56 
16 24 cukup 22 kurang 22 kurang 30 cukup 40 baik 

57. 57 
16 19 kurang 25 cukup 25 kurang 25 kurang 25 kurang 

58. 58 
16 27 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 33 cukup 

59. 59 
16 23 kurang 20 kurang 20 cukup 28 cukup 25 kurang 

60. 60 
16 39 baik 40 baik 40 baik 40 baik 40 baik 

61. 61 
15 26 cukup 18 kurang 18 kurang 16 kurang 16 kurang 

62. 62 
18 24 cukup 38 baik 38 kurang 34 cukup 28 cukup 

63. 63 
16 20 kurang 16 kurang 16 kurang 35 baik 40 baik 

64. 64 
17 34 baik 30 cukup 30 cukup 30 cukup 31 cukup 
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65. 65 
16 16 kurang 19 kurang 19 kurang 17 kurang 16 kurang 

66. 66 
16 20 kurang 15 kurang 15 kurang 18 kurang 14 kurang 

67. 67 
16 16 kurang 19 kurang 19 kurang 16 kurang 16 kurang 

68. 68 
16 22 kurang 21 kurang 21 kurang 21 kurang 20 kurang 

69. 69 
17 31 cukup 30 cukup 30 cukup 33 cukup 30 cukup 

70. 70 
16 23 kurang 29 cukup 29 cukup 32 cukup 30 cukup 

71. 71 
17 24 cukup 16 kurang 16 kurang 19 kurang 28 cukup 

72. 72 
18 34 baik 29 cukup 29 kurang 25 kurang 22 kurang 

73. 73 
15 29 cukup 30 cukup 30 cukup 37 baik 36 baik 

74. 74 
17 31 cukup 32 cukup 32 cukup 34 cukup 33 cukup 

75. 75 
15 28 cukup 30 cukup 30 baik 35 baik 30 cukup 

76. 76 
17 35 baik 29 cukup 29 cukup 33 cukup 31 cukup 

77. 77 
15 29 cukup 26 cukup 26 cukup 26 cukup 19 kurang 

78. 78 
18 31 cukup 36 baik 36 kurang 31 cukup 27 cukup 

79. 79 
16 30 cukup 33 baik 33 cukup 32 cukup 33 cukup 

80. 80 
18 21 kurang 27 cukup 27 cukup 28 cukup 33 cukup 

81. 81 
17 30 cukup 23 kurang 23 cukup 15 kurang 24 kurang 
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82. 82 
16 30 cukup 30 cukup 30 cukup 34 cukup 34 cukup 

83. 83 
18 31 cukup 27 cukup 27 cukup 35 baik 34 cukup 

84. 84 
17 33 baik 38 baik 38 baik 38 baik 37 baik 

85. 85 
17 32 baik 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 

86. 86 
17 25 cukup 31 cukup 31 cukup 38 baik 28 cukup 

87. 87 
16 35 baik 25 cukup 25 cukup 32 cukup 29 cukup 

88. 88 
18 21 kurang 20 kurang 20 kurang 20 kurang 20 kurang 

89. 89 
16 34 baik 30 cukup 30 cukup 31 cukup 32 cukup 

90. 90 
17 30 cukup 30 cukup 30 cukup 30 cukup 31 cukup 

91. 91 
17 35 baik 37 baik 37 baik 37 baik 40 baik 

92. 92 
15 30 cukup 30 cukup 30 cukup 32 cukup 34 cukup 

93. 93 
17 22 kurang 20 kurang 20 kurang 20 kurang 20 kurang 

94. 94 
17 32 baik 30 cukup 30 cukup 30 cukup 32 cukup 

95. 95 
17 32 baik 30 cukup 30 baik 35 baik 33 cukup 

96. 96 
17 27 cukup 25 cukup 25 kurang 28 cukup 28 cukup 

97. 97 
15 28 cukup 20 kurang 20 cukup 20 kurang 20 kurang 

98. 98 
16 24 cukup 14 kurang 14 kurang 18 kurang 27 cukup 
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99. 99 
17 22 kurang 29 cukup 29 cukup 30 cukup 29 cukup 

100. 100 
16 23 kurang 18 kurang 18 kurang 15 kurang 15 kurang 

101. 101 
17 19 kurang 25 cukup 25 kurang 23 kurang 23 kurang 

102. 102 
16 20 kurang 10 kurang 10 kurang 22 kurang 19 kurang 

103. 103 
17 24 cukup 27 cukup 27 cukup 26 cukup 27 cukup 

104. 104 
18 26 cukup 22 kurang 22 cukup 25 kurang 26 cukup 

105. 105 
17 32 baik 31 cukup 31 cukup 36 baik 37 baik 

106. 106 
17 25 cukup 27 cukup 27 kurang 26 cukup 28 cukup 

107. 107 
17 24 cukup 28 cukup 28 cukup 40 baik 40 baik 

108. 108 
16 35 baik 40 baik 40 baik 40 baik 40 baik 

109. 109 
17 26 cukup 25 cukup 25 cukup 27 cukup 30 cukup 

110. 110 
16 23 kurang 14 kurang 14 kurang 13 kurang 15 kurang 

111. 111 
17 24 cukup 31 cukup 31 cukup 29 cukup 27 cukup 

112. 112 
18 25 cukup 31 cukup 31 cukup 25 kurang 31 cukup 

113. 113 
16 26 cukup 35 baik 35 cukup 36 baik 35 baik 

114. 114 
16 27 cukup 25 cukup 25 kurang 25 kurang 25 kurang 

115. 115 
17 28 cukup 35 baik 35 baik 29 cukup 35 baik 
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116. 116 
18 25 cukup 26 cukup 26 cukup 27 cukup 26 cukup 

117. 117 
17 27 cukup 25 cukup 25 cukup 27 cukup 25 kurang 

118. 118 
17 28 cukup 26 cukup 26 cukup 25 kurang 23 kurang 

119. 119 
18 19 kurang 25 cukup 25 cukup 28 cukup 27 cukup 

120. 120 
17 25 cukup 28 cukup 28 cukup 30 cukup 29 cukup 

121. 121 
18 27 cukup 36 baik 36 baik 30 cukup 35 baik 

122. 122 
17 25 cukup 28 cukup 28 cukup 36 baik 37 baik 

123. 123 
19 26 cukup 28 cukup 28 kurang 26 cukup 23 kurang 

124. 124 
17 24 cukup 32 cukup 32 cukup 25 kurang 31 cukup 

125. 125 
17 35 baik 29 cukup 29 cukup 33 cukup 31 cukup 

126. 126 
17 28 cukup 27 cukup 27 cukup 30 cukup 34 cukup 

127. 127 
17 24 cukup 25 cukup 25 cukup 29 cukup 24 kurang 

128. 128 
17 28 cukup 26 cukup 26 cukup 31 cukup 27 cukup 

129. 129 
17 31 cukup 34 baik 34 cukup 34 cukup 33 cukup 

130. 130 
18 31 cukup 32 cukup 32 cukup 34 cukup 37 baik 

131. 131 
17 22 kurang 16 kurang 16 kurang 14 kurang 17 kurang 

132. 132 
15 40 baik 26 cukup 26 cukup 40 baik 40 baik 
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133. 133 
18 32 baik 27 cukup 27 cukup 35 baik 33 cukup 

134. 134 
15 27 cukup 15 kurang 15 kurang 26 cukup 34 cukup 

135. 135 
16 17 kurang 21 kurang 21 kurang 16 kurang 21 kurang 

136. 136 
14 23 kurang 21 kurang 21 kurang 27 cukup 32 cukup 

137. 137 
16 25 cukup 35 baik 35 cukup 30 cukup 30 cukup 

138. 138 
16 28 cukup 35 baik 35 cukup 35 baik 35 baik 

139. 139 
14 32 baik 30 cukup 30 cukup 27 cukup 30 cukup 
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Lampiran 16 Hasil Uji Spearman Rho 

 
1. Hubungan Sikap dengan Intensi Berhenti Merokok 

 
Correlations 

 Kategori Sikap 

Kategori Intensi 

Berhenti 

Spearman's rho Kategori Sikap Correlation Coefficient 1,000 ,468** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 139 139 

Kategori Intensi Berhenti 

Merokok 

Correlation Coefficient ,468** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 
2. Hubungan Norma Subyektif dengan Intensi Berhenti Merokok 

 

Correlations 

 
Kategori Norma 

Subyektif 

Kategori intensi 

Berhenti 

Merokok 

Spearman's rho Kategori Norma Subyektif Correlation Coefficient 1,000 ,489** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 139 139 

Kategori Intensi Berhenti 

Merokok 

Correlation Coefficient ,489** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Hubungan Persepsi dengan Intensi Berhenti Merokok 
Correlations 

 
Kategori 

Persepsi 

Kategori Intensi 

Berhenti 

Merokok 

Spearman's rho Kategori Persepsi Correlation Coefficient 1,000 ,473** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 139 139 

Kategori Intensi Berhenti 

Merokok 

Correlation Coefficient ,473** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
4. Hubungan Self Efficacy dengan Intensi Berhenti Merokok 

 
Correlations 

 
Kategori Self 

Efficacy 

Kategori Intensi 

Berhenti 

Merokok 

Spearman's rho Kategori Self efficacy Correlation Coefficient 1,000 ,730** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 139 139 

Kategori Intensi Berhenti 

Merokok 

Correlation Coefficient ,730** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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