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ABSTRAK 
Aktivitas langsung yang dapat diamati pada remaja adalah perilaku merokok. Perilaku merokok 
adalah perilaku yang sangat merugikan dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari sendiri 
maupun orang lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
perilaku merokok remaja di SMA Negeri 1 Gumay Talang Kabupaten Lahat.Jenis penelitian ini 
adalah survey analitik dengan mengunakan desain Cross Sectional.Populasi penelitian sebanyak 
50 orang siswa laki-laki yang merokok.Pengambilan sampel menggunakan Tehnik Total 
Sampling.Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.Dianalisis 
menggunakan uji Chi-square. Hasil penelitian dari 50 orang siswa terdapat 25 orang (50%) 
yang berpengaruh terhadap orang tua, dari 50 orang siswa terdapat 34 orang (68%) yang 
berpengaruh terhadap teman, dari 50 orang siswa terdapat 24 orang (48%) yang berpengaruh 
terhadap iklan, tidak ada hubungan antara faktor pengaruh orang tua dengan perilaku merokok 
remaja di SMA Negeri 1 Gumay Talang Kabupaten Lahat, ada hubungan antara faktor 
pengaruh teman dengan perilaku merokok remaja di SMA Negeri 1 Gumay Talang Kabupaten 
Lahat, dengan  kategori sedang, ada hubungan antara faktor pengaruh iklan dengan perilaku 
merokok remaja di SMA Negeri 1 Gumay Talang Kabupaten Lahat, dengan kategori sedang. 
Disarankan bagi siswa terutama siswa laki-laki agar tidak mencoba merokok, tidak terpengaruh 
oleh orang tua dan teman yang merokok dan juga tidak terpengaruh oleh iklan yang ada di 
media elektronik dan media cetak dan juga agar meningkatkan pengetahuan tentang bahaya 
rokok dengan cara banyak membaca buku atau semacamnya yang menjelaskan bahaya tentang 
rokok. 
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