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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja mudah untuk terjebak dalam perilaku yang tidak sehat seperti 

merokok, minum-minuman keras, penggunaan narkoba, seks pranikah, 

tawuran, tindakan kriminal, dan kebut-kebutan di jalan.Semua perilaku 

menyimpang ini sangat beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan 

mereka.Sikap terhadap perilaku beresiko, didefinisikan sebagai persepsi 

remaja sendiri atas kerentanan terhadap kemungkinan konsekuensi negatif 

dari perilaku beresiko.Terdapat kesepakatan di kalangan remaja tentang 

apakah seorang remaja biasa yang mengkonsumsi alkohol atau memiliki 

banyak pasangan seksual. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

prototipe terhubung dengan keputusan remaja tentang apakah mereka akan 

terlibat dalam beberapa perilaku beresiko atau tidak (Maglica, 2011). 

Di Indonesia mengalami peningkatan terbesar perilaku merokok yang 

cenderung dimulai pada usia yang semakin muda. Pada usia 10-14 tahun, 

terdapat 2,0% remaja yang merokok, 0,7% di antarnya merokok setiap hari 

dan 1,3% perokok kadang-kadang dengan rerata konsumsi 10 batang rokok 

per hari. Proporsi penduduk menurut usia mulai merokok untuk kelompok 

usia muda (5-9 tahun) yang tertinggi adalah di Papua (3,2%), sekitar 30 kali 

lebih besar dibandingkan dengan angka nasional (0,1%). Sementara, di 

Sulawesi Selatan sekitar 0,8% atau 8 kali lebih besar dibandingkan dengan 

angka nasional. Untuk 
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kelompok usia mulai merokok 10-14 tahun, Sumatera Barat menduduki 

posisi tertinggi (13,6%), sedangkan Sulawesi Selatan sekitar 10,0%, lebih 

tinggi dibandingkan dengan angka nasional (9,6%). 

Hal yang menjadi perhatian serius berkaitan dengan seks bebas 

(unprotected sexuality), penyebaran penyakit kelamin, kehamilan di luar 

nikah di kalangan remaja.Masalah semacam ini sudah banyak terjadi dan 

oleh WHO disebut sebagai masalah kesehatan reproduksi remaja dan 

mendapatkan perhatian khusus dari berbagai organisasi internasional 

(Syarbini, 2014). Berdasarkan beberapa data diantaranya komisi 

perlindungan anak (KPAI, 2012) menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14-

18 tahun di kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung dan 

Yogyakarta) pernah berhubungan seks. Hasil survei lain juga menyatakan, 

satu dari empat remaja di Indonesia melakukan hubungan seksual pranikah 

dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan keerawanan saat masih duduk di 

bangku SMP, bahkan di antaranya pernah berbuat ekstrem yaitu melakukan 

aborsi.  

Data dari World Health Organization (WHO) memperkirakan saat ini 

jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang. Di 

Indonesia, pada tahun 2013 penyalahgunaan NAPZA mencapai 3,7 jiwa 

(22%). pada tahun 2014 mengalami peningkatan, Badan Narkotika Nasional 

(BNN) memperkirakan ada 3,2 juta orang (1,5% dari total populasi) di 

Indonesia mempunyai riwayat menggunakan NAPZA diantaranya 46% 

adalah perilaku minum alkohol (Triyono, 2014). Data dinas penelitian dan 
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pengembangan (Dislitbang Polri, 2014), pengguna alkohol remaja mulai dari 

usia 14-16 tahun (47,7%), 17-20 tahun (51,1%) dan 21-24 tahun (31%). 

Sedangkan di Jawa Tengah, berdasarkan data dari Riskesdes pada tahun 2009 

jumlah perminum alkohol adalah 22%.Mengalami peningkatan pada tahun 

2010, menurut Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah diperkirakan sekitar 

25% remaja telah menggunakan minuman keras (Dinkes Propinsi Jateng, 

2010). 

Menurut data KPAI, jumlah kasus pendidikan per tanggal 30 mei 2018 

berjumlah 161 kasus, adapun rinciannya: anak korban tawuran sebanyak 23 

kasus atau 14,3%, anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3%, anak 

korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus atau 22,4%, anak pelaku 

kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5%, dan anak korban 

kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus 

sekolah) sebanyak 30 kasus atau 18,7%.  

Diperlukan adanya suatu perlindungan yang dapat melindungi diri 

remaja dari perilaku beresiko dan dampak perilaku beresiko terhadap 

kesehatan. Bentuk-bentuk proteksi atau perlindungan antara lain koping, 

komitmen terhadap prestasi, kontrol dan memenuhi tugas perkembangan. 

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan adanya kontrol atau 

kendali. Dengan adanya kontrol atau kendali ini maka akan mencegah siswa 

melakukan perilaku beresiko terhadap kesehatan, sehingga dapat melindungi 

remaja dari dampak negatif perilaku beresiko terhadap kesehatan.  
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Perilaku Kesehatan Beresiko adalah Hambatan kemampuan untuk 

mengubah gaya hidup atau perilaku dengan cara yang meningkatkan status 

kesehatan. Perilaku beresiko yang dilakukan remaja antara lain seperti 

merokok, mabuk-mabukan, seks pra nikah, pengaruh teman sebaya dan 

faktor gaya hidup. Selain itu, juga terdapat perilaku berisiko yang bersifat 

kriminal antaralain pemerkosaan, pembunuhan, serta aborsi oleh remaja 

wanita (Purnomo, 2017; Unayah & Sabarusman, 2015; Rahyani, Utarini, 

Wilopo, & Hakimi, 2012). Proses tersebut semakin kompleks dibandingkan 

dengan masa kanak-kanak karena kondisi sosioemosi lingkungannya, 

terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan kontrol diri remaja (Wilson, 2015). Pengaruh lingkungan 

keluarga mencakup pola asuh, dan kondisi keluarga itu sendiri yang 

mendukung akan membantu remaja dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. 

Masalah Kesehatan Remaja di Indonesia telah dibahas dalam pertemuan 

pengkajian dan pemanfaatan temuan dari beberapa penelitian kesehatan 

remaja di Bandung 1996 dari penelitian yang diselenggarakan di Lampung, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku dan Jawa Timur dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut.Masalah kesehatan umum 

yang ditemukan adalah anemia dan kebugaran (physical fitness) yang rendah 

pada remaja Indonesia.Masalah sosial budaya dan sekolah yang ditemukan 

adalah sulit belajar, membolos, kenakalan remaja (tawuran), pergeseran nilai 

budaya.Sedangkan masalah gangguan emosional yang diidentifikasikan 
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kurang percaya diri, stres disamping terdapat pula masalah penyalahgunaan 

obat dan merokok.Dalam masalah keluarga telah dicatat bahwa kurangnya 

fungsi peranan orangtua, konflik peran, perbedaan persepsi kasih sayang dan 

kurangnya serta kesulitan komunikasi telah menyebabkan disfungsi keluarga. 

Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia menjadi negara 

terbesar ketiga pengguna rokok, lebih 70% anak Indonesia terpapar asap 

rokok dan menanggung resiko terkena berbagi penyakit akibat asap rokok. 

Sedangkan penelitian Global Youth Tobacco menunjukkan tingkat prevelansi 

perokok remaja di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan 

dari 70 juta anak Indonesia, 37% atau sama dengan 25,9 juta anak Indonesia 

adalah perokok dan jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

jumlah perokok terbanyaj di Asia. Seiring dengan hak tersebut hasil riset 

kesehatan Indonesia tahun 2010 memperlihatkan prevelansi perokok di 

Indonesia sebesar 34,7% dari jumlah penduduk dan 1,7% dari perokok mulai 

merokok saat berumur 5-9 tahun sedangkan 43,3% nya merokok sejak usia 

remaja yaitu 15-19 tahun. 

Di Indonesia, secara keseluruhan terdapat 8,75% siswa yang pernah 

minum minuman beralkohol lebih dari beberapa teguk. Pada siswa laki-laki 

(14,38%) jauh lebih banyak yang pernak minum minuman beralkohol 

daripada siswa perempuan (3,55%). Dan secara keseluruhan sebesar 5,61% 

siswa Indonesia pertama kali minum minuman beralkohol lebih dari 

beberapa tegak pada umur < 13 tahun. Sebesar 8,79% siswa laki-laki dan 
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pada perempuan sebesar 2,68% pertama kali minum minuman beralkohol 

lebih dari beberapa tegak pada umur < 13 tahun. 

Menurut Noor Kholifah, Diana Rusmawati (2008), hubungan antar 

keberfungsian keluarga dengan kontrol diri remaja pada siswa SMAN 2 

semarang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

keberfungsian keluarga dengan kontrol diri remaja pada siswa SMAN 2 

semarang. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara keberfungsian keluarga dan kontrol diri remaja 

sebesar rxy=0,555; dengan p=0,000 (p<0,01). Keberfungsian keluarga 

memberikan sumbangan efektif sebesar 30,8% terhadap kontrol diri remaja. 

Menurut Puti Sari Hidayangsih, Dwi Hapsari Tjandrarini, Rofingatul 

Mubasyiroh dan Supanni (2009) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku berisiko remaja di kota Makassar” dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perilaku berisiko pada remaja. Hasil penelitian ini adalah 

persentase kenakalan pada remaja sebesar 6 persen, perilaku merokok 18 

persen, perilaku minum alkohol 9 persen, perilaku mengkonsumsi obat-

obatan 1 persen, prevalensi penyakit menular seksual (PMS) 6 persen, 

perilaku seksual sebelum menikah 2 persen dan aborsi atau kehamilan yang 

tidak diinginkan (KTD) sebesar 0,3 persen. Hasil tes menunjukkan bahwa 

variabel yang dianggap berhubungan secara signifikan (pvalue:S0,05) adalah 

variabel umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status bekerj a, pendidikan 

ayah, pendidikan ibu, pengawasan orang tua, orang tua minum alkohol, dan 
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mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbedaan 

penelitian Puti Sari Hidayangsih, Dwi Hapsari Tjandrarini, Rofingatul 

Mubasyiroh dan Supanni (2009) dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

menggambarkan faktor perilaku kesehatan berisiko. 

Menurut Green dalam penelitian Pratiwi (2012), Faktor-faktor yang 

menentukan perilaku ditemukan dalam tiga faktor, yaitu faktor predisposisi 

(predisposing factor) yaitu faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya 

perilaku.Faktor pendukung (enabling factor) meliputi semua karakter 

lingkungan dan semua sumber daya atau fasilitas yang mendukung atau 

memungkinkan terjadinya suatu perilaku. Faktor pendorong (reinforcing 

factor) yaitu faktor yang memperkuat terjadinya perilaku antara lain tokoh 

masyarakat, teman sebaya, peraturan, undang-undang, surat keputusan dari 

para pejabat pemerintahan daerah atau pusat.  

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan melakukan wawancara dengan guru 

BK. Hasil wawancara diperoleh laporan dari guru BK bahwa ada sekitar 10 

siswa perempuan yang mengalami bullying dan pelecehan seksual, merokok 

sebanyak 2 anak, dan tindakan kekerasan sebanyak 2 anak yang terjadi 

kepada perempuan.  

Alasan saya memilih SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto sebagai tempat 

penelitian karena di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto banyak siswa yang 

mengalami tindakan ataupun perilaku bullying, merokok dan perilaku 

kekerasan. 
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Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Faktor-Faktor Perilaku 

Kesehatan Berisiko pada Remaja di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Prevalensi perilaku berisiko pada remaja semakin meningkat dan 

dampak yang ditimbulkannya juga semakin mengkhawatirkan.Pengetahuan 

yang benar tentang kesehatan reproduksi remaja juga tidak meningkat 

prevalensinya.Diperlukan adanya analisis yang mendalam tentang faktor-

faktor yang menentukan terjadinya perilaku berisiko pada remaja.Sehingga 

dapat dilakukan intervensi yang lebih baik dan lebih tepat sasaran dari 

berbagai program yang ada saat ini, baik dari sektor pemerintah maupun 

swasta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah 

“Bagaimana gambaran faktor-faktor perilaku kesehatan berisiko pada remaja 

di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

faktor-faktor perilaku kesehatan berisiko pada remaja di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik responden meliputi: umur, jenis 

kelamin di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

b. Mengetahui gambaran faktor perilaku berisiko 

c. Mengetahui gambaran faktor pengaruh pola asuh orang tua. 

d. Mengetahui gambaran faktor sosial ekonomi 

e. Mengetahui gambaran faktor dukungan sosial  

f. Mengetahui gambaran faktor gaya hidup. 

g. Mengetahui hubungan usia 

h. Mengetahui hubungan Jenis kelamin terhadap perilaku kesehatan 

berisiko 

i. Mengetahui hubungan pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perilaku kesehatan berisiko 

j. Mengetahui hubungan ekonomi kurang beruntung terhadap perilaku 

kesehatan berisiko 

k. Mengetahui hubungan dukungan sosial terhadap perilaku kesehatan 

berisiko 

l. Mengetahui hubungan gaya hidup terhadap perilaku kesehatan 

berisiko 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

gambaran tentang faktor terjadinya perilaku berisiko yang terjadi di 
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sekolah, sehingga muncul upaya-upaya tindakan untuk mengatasi 

kejadian perilaku berisiko pada remaja yang ada disekolah. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

gambaran faktor-faktor perilaku kesehatan cenderung berisiko pada 

remaja. 

3. Bagi Responden 

Diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan 

bagi masyarakat khususnya bagi para guru dan guru bimbingan 

konseling tentang faktor-faktor perilaku kesehatan berisiko di sekolah, 

sehingga pihak sekolah mampu dan sigap menangani perilaku berisiko di 

sekolah. Informasi juga bagi para orang tua, mengenai bagaimana pola 

komunikasi orang tua yang baik pada anak di usia SMP.  

 

E. Penelitian Terkait 

Adapun beberapa jenis penelitian yang sudah pernah dilakukan yang ada 

hubungan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Noor Kholifah, Diana Rusmawati (2008) dengan judul penelitian 

“Hubungan antar keberfungsian keluarga dengan kontrol diri remaja 

pada siswa SMAN 2 semarang” dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara keberfungsian keluarga dengan kontrol diri 

remaja pada siswa SMAN 2 semarang. Hasil penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
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keberfungsian keluarga dan kontrol diri remaja sebesar rxy=0,555; 

dengan p=0,000 (p<0,01). Keberfungsian keluarga memberikan 

sumbangan efektif sebesar 30,8% terhadap kontrol diri remaja. 

Perbedaan penelitian Noor Kholifah, Diana Rusmawati (2008) dengan 

penelitian ini terletak pada kontrol diri remaja dan gambaran faktor-

faktor perilaku kesehatan cenderung berisiko. 

2. J. David Hawkins, PhD; Richard F. Catalano, PhD; Rich Kosterman, 

PhD; Robert Abbott, PhD; Kart G. Hill, PhD dengan judul penelitian 

“Preventing Adolescent Health-Risk Behaviors by Strengthening 

Protection During Childhood”. hasil penelitian ini adalah lebih sedikit 

siswa yang menerima intervensi penuh daripada siswa melaporkan 

tindak kejahatan (48,3% vs 59,7%; P=0,04), minuman berat (15,4% vs 

25,6%; P=0,04), hubungan seksual (72,1% vs 83,0%; P=0,02), memiliki 

banyak pasangan seks (49,7% vs 61,5%; P=0,04), dan kehamilan atau 

menyebabkan kehamilan (17,1% vs 26,4%; P=0,06) pada usia 18 tahun. 

Kelompok siswa intervensi penuh melaporkan lebih banyak komitmen 

(P=0,03) dan lampiran (0,006) ke sekolah, prestasi akademik yang lebih 

baik (P=0,01), dan kurang kelakuan sekolah (P=0,02) dari pada siswa 

kontrol. Intervensi yang terlambat di kelas 5 dan 6 hanya tidak secara 

signifikan mempengaruhi perilaku beresiko kesehatan pada masa remaja. 

Perbedaan penelitian J. David Hawkins, PhD; Richard F. Catalano, PhD; 

Rich Kosterman, PhD; Robert Abbott, PhD; Kart G. Hill, PhD denga 

penelitian ini yaitu mencegah remaja perilaku kesehatan-resiko 
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penguatan perlindungan selama masa kecil sedangkan pada penelitian ini 

adalah gambaran faktor perilaku kesehatan cenderung berisiko. 

3. Puti Sari Hidayangsih, Dwi Hapsari Tjandrarini, Rofingatul Mubasyiroh 

dan Supanni (2009) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku berisiko remaja di kota Makassar” dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi perilaku berisiko pada remaja. Hasil penelitian ini 

adalah persentase kenakalan pada remaja sebesar 6 persen, perilaku 

merokok 18 persen, perilaku minum alkohol 9 persen, perilaku 

mengkonsumsi obat-obatan 1 persen, prevalensi penyakit menular 

seksual (PMS) 6 persen, perilaku seksual sebelum menikah 2 persen dan 

aborsi atau kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sebesar 0,3 persen. 

Hasil tes menunjukkan bahwa variabel yang dianggap berhubungan 

secara signifikan (pvalue:S0,05) adalah variabel umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status bekerj a, pendidikan ayah, pendidikan ibu, 

pengawasan orang tua, orang tua minum alkohol, dan mendapat 

perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbedaan penelitian 

Puti Sari Hidayangsih, Dwi Hapsari Tjandrarini, Rofingatul Mubasyiroh 

dan Supanni (2009) dengan penelitian ini terletak pada penelitian ini 

adalah penelitian ini menggambarkan faktor perilaku kesehatan 

cenderung berisiko. 

4. Siti Isfandari dan Dina Bisara Lolong (2013) dengan judul penelitian 

“Analisa faktor risiko dan status kesehatan remaja Indonesia pada 
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dekade mendatang” dimana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran lebih lengkap mengenai kesehatan remaja dan faktor risiko. 

Hasil penelitian ini adalah diperoleh hasil 90% remaja Indonesia 

mempunyai kesehatan yang baik, tidak bermasalah kesehatan. Hanya 

10% remaja yang memiliki masalah kesehatan fisik atau emosional. Hal 

yang memprihatinkan adalah tingginya prevalensi merokok, pola makan 

kurang serat dan kurang aktivitas fisik. Intervensi berupa kegiatan 

promosi dan promosi lebih ditujukan pada remaja tanpa masalah 

kesehatan namun berperilaku berisiko. Sedangkan pelayanan kesehatan 

bagi remaja dengan masalah kesehatan harus mulai menyediakan 

pelayanan mental emosional remaja, kesehatan reproduksi dan kesehatan 

lalu-lintas. Perbedaan penelitian Siti Isfandari dan Dina Bisara Lolong 

(2013) dengan penelitian ini terletak pada status kesehatan sedangkan 

pada penelitian ini adalah gambaran faktor perilaku kesehatan cenderung 

berisiko pada remaja. 

5. Ralph J. DiClemente, PhD; Gina M. Wingood, ScD, MPH; Richard 

Crosby, PhD; Catlainn Sionean, PhD; Brenda K. Cobb, PhD, RN; Kathy 

Harrington, MPH, MAEd; Susan Davies, PhD; Edward W. Hook III, 

MD; and M. Kim Oh, MD dengan judul penelitian “Parental 

Monitoring; Association With Adolescents’ Risk Behaviors” dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asosiasi dengan 

perilaku risiko remaja. Hasil penelitian ini adalah remaja yang kurang 

pemantauan orang tua lebih mungkin untuk tes positif untuk penyakit 



14 

 

  

Gambaran Faktor-Faktor …, Ari Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

menular seksual (odds rasio/OR:1.7), memiliki banyak pasangan seksual 

dalam 6 bulan terakhir (OR:2.0), memiliki pasangan seks beresiko 

(OR:1.5), memiliki pasangan seks baru dalam 30 hari terakhir (OR:3.0). 

Selain itu, remaja yang diamati pemantauan orang tua lebih cenderung 

memiliki riwayat penggunaan marijuana dan menggunakan ganja lebih 

sering dalam 30 hari terakhir (OR:2.3 dan OR:2.5), riwayat penggunaan 

alkohol dan konsumsi alkohol yang lebih besar dalam 30 hari terakhir 

(OR:1.4 dan atau 1.9) memiliki riwayat penangkapan (OR:2.1) dan ada 

kecenderungan ke arah terlibat dalam perkelahian dalam 6 bulan terakhir 

(OR:1.4). 

6. Sufriani, Eva Purnama Sari (2017) dengan judul penelitian “Faktor yang 

mempengaruhi Bullying pada anak usia sekolah di Sekolah Dasar 

Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh” dimana penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubgungan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tindakan Bullying pada anak usia sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan 

Syiah Kuala Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara faktor individu (P-value=0,000), faktor 

keluarga (P-value=0,000), faktor teman sebaya (P-value=0,003), faktor 

sekolah (P-value=0,048), faktor media (P-value=0,042) dengan tindakan 

bullying pada anak usia sekolah. Diharapkan pihak sekolah dapat 

meningkatkan kedisiplinan di sekolah dan memberikan bmbingan 

konseling pada anak pelaku bullying, bagi orang tua agar menghindari 

memberi hukuman dengan kekerasan.  
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7. Iram Barida Maisya, Andi Susilowati (2013) dengan judul penelitian 

“Faktor pada Remaja Muda dan tersedianya media informasi 

hubungannya dengan perilaku beresiko” dimana penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan karakteristik individu yang meliputi umur, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status menikah serta sumber 

informasi yang terdiri dari tempat konseling, media dengan perilaku 

beresiko remaja seperti merokok, minum alkohol, mengkonsumsi obat 

terlarang/NAPZA dan hubungan seksual pranikah di Kelurahan Kebon 

Kota Bogor. Hasil penelitian adalah menunjukkan karakteristik individu 

yang berhubungan secara signifikan dengan perilaku beresiko remaja 

adalah umur, jenis kelamin dan status menikah. Responden kelompok 

umur 20-24 tahun beresiko 2,89 kali lebih besar untuk melakukan 

perilaku beresiko daripada responden kelompok umur 15-19 tahun, laki-

laki mempunyai peluang 8,43 kali lebih besar untuk melakukan perilaku 

beresiko dibandingkan perempuan dan responden yang sudah kawin 

berpeluang 5,38 kali lebih besar untuk melakukan perilaku beresiko 

dibandingkan yang belum menikah. 

8. Astri Ayuk Kustanti, Arina Maliya, S.Kep, MSi.Med, Dian Hudiawati, 

S.kep.,Ns dengan judul penelitian “Hubungan antara pengaruh keluarga, 

pengaruh teman dan pengaruh iklan terhadap perilaku merokok pada 

remaja di SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri” dimana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh keluarga, 

pengaruh teman dan pengaruh iklan dengan perilaku merokok pada 
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remaja di SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri. Hasil penelitian ini adalah 

terdapat hubungan pengaruh keluarga dengan perilaku merokok pada 

remaja  ( 003,0;898,82  pX hit ); hasil analisis Chi Square )( 2X antara 

pengaruh teman dengan perilaku merokok adalah terdapat hubungan 

pengaruh teman dengan perilaku merokok pada remaja 

( 013,0;222,62  pX hit ); hasil analisis Chi Square )( 2X   antara 

hubungan pengaruh iklan dengan perilaku merokok adalah terdapat 

hubungan signifikan pada remaja  ( 024,0;117,52  pX hit ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


