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HUBUNGAN ANTARA KRONOTIPE DENGAN PERILAKU MEROKOK 
PADA SISWA SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 

Abstrak 

Kronotipe adalah preferensi siklus bangun dan tidur seseorang yang 
mencerminkan variasi ritme sirkardian individual. Kronotipe dapat dikategorikan 
menjadi 2 yaitu Kronotipe Pagi dan Kronotipe Malam. Empat puluh persen 
populasi memiliki tipe tipologi sirkardian pada Kronotipe Pagi maupun Kronotipe 
Malam. Dalam literatur menyebutkan bahwa Kronotipe Pagi memiliki tingkat 
stres yang lebih rendah dibandingkan dengan Kronotipe Malam. Merokok 
merupakan sebuah cara untuk mengurangi stress hal ini berdasarkan dari Teori 
Sigmund Ftentang mekanisme pertahanan ego. Remaja merupakan usia dengan 
kelompok yang memiliki defisit tidur dibandingkan dengan kelompok usia 
lainnya. Untuk mengetahui hubungan antara kronotipe dengan perilaku merokok 
pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi 
penelitian 906 siswa dan sampel penelitian sebanyak 80 responden yang 
memenuhi kriteria inklusi, diambil dengan teknik Cluster sampling. Pengumpulan 
data responden dilakukan dengan cara mengisi biodata, kuesioner L-MMPI, 
kuesioner Morningness-Eveningness Questionnaire Self-Assessment Version 
(MEQ-SA), dan kuesioner perilaku merokok. Data dianalisis dengan uji Chi-
square. Dari hasil analisis data menunjukkan nilai X2 =10.817a dan p = 0,001 
dimana jika nilai p < 0,005 menunjukkan adanya hubungan antara kronotipe 
dengan perilaku merokok. Terdapat hubungan antara kronotipe dengan perilaku 
merokok pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
 
Kata kunci : Kronotipe, Perilaku Merokok, Irama Sirkardian 

Abstract 

Chronotype is the preference of one's sleep-wake cycle and circadian rhythms that 
reflect individual variation. Chronotype can be categorized by Morningness 
Chornotype and Eveningness Chronotype. Forty percent of the population must of 
type circadian typology on morningness chronotype and evening chronotype. In 
the morningness chronotype literature states that have lower levels of stress 
compared to  Eveningness chronotype. Smoking is a way to reduce stress it is 
based on the theory of Sigmund Freud on the ego defense mechanisms. Teenagers 
are the age group that has a sleep deficit compared with other age groups. To 
determine the correlation between chronotype with smoking behaviour student of 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. This study used observational analytic with cross 
sectional approach. Total observational population were 906 students and 
number of sample were 66 responedents who met the the inclusion criteria, by 
using a cluster sampling technique. Data collection is done by fill the biodata of 
responden, L-MMPI, Morningness-Eveningness Questionnaire Self-Assessment 
Version (MEQ-SA), and Smoking behaviour qustionaire. Data were analyzed by 
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Chi-square test. From the analysis data showed X2 =10.817a dan p = 0,001 if p 
value < 0,005 that have correlation chronotype with smoking behaviour student of 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. There was a corellation between chronotype with 
smoking behaviour student of SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 
Keywords : Chronotype, Smoking Behavior, Circardian Rhytm 

  
1. PENDAHULUAN 

Setiap orang berhak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok (Kemenkes, 

2011). Asap rokok memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh seperti 

senyawa toksik berbahaya, seperti tar, nikotin, dan karbonmonoksida (Rodgman 

& Perfetti, 2013). Aktivitas merokok merupakan salah satu faktor yang 

menggangu kesehatan (Billieux, et al., 2007). Merokok dan asap rokok menjadi 

permasalahan dunia termasuk negara Indonesia (Kemenkes, 2011).  

 Rokok menyebabkan kematian sekitar 6 miliar manusia di dunia setiap 

tahunnya, dengan lebih dari 5 milyar manusia meninggal dunia sebagai perokok 

aktif dan sekitar 600.000 manusia meninggal dunia sebagai perokok pasif (WHO, 

2016). Tahun 2007 World Heatlh Organization (WHO), menempatkan Indonesia 

di peringkat ke-5 dan menjadi peringkat 3 perokok terbanyak pada tahun 2008 

(Kemenkes, 2011). The Tobacco Atlas 3rd edition pada tahun 2009, Indonesia 

merupakan negara dengan persentase merokok terbesar di ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) dengan nilai persentase (46,16%) (Kemenkes, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS), 

donatur perokok terbesar di Indonesia adalah laki laki sebanyak 67% dan 

perempuan sebesar 2,7% (GATS, 2011). WHO memprediksi dari penduduk 

Indonesia berjumlah 215.528.000 jiwa pada tahun 2025 maka, 96.776.800 

diantaranya adalah perokok  (WHO, 2015).  

Penelitian yang diambil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Jawa 

Tengah menunjukan persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang merupakan 

perokok aktif setiap hari sebesar 22,9% dengan menghabiskan rata-rata rokok 

10,1 batang atau 1 bungkus rokok (Riskesdas, 2013). 
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Kabupaten Sukoharjo memiliki perilaku merokok dengan rerata rokok yang 

dihabiskan 8,8 batang per hari, di mana proporsi perokok usia 15-19 tahun 

memulai mengkonsumsi setiap hari sebesar 54,7%.  

SMA Negeri 2 Sukoharjo merupakan sebuah yang terletak di Jalan Raya 

Sala-Kartasura, Mendungan, desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki siswa 

sebanyak 906 siswa. SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki 3 program studi yaitu 

IPA, IPS, dan Bahasa (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 

Aktifitas merokok dapat menyebabkan kanker paru paru, atherosklerosis dan 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (Yanbaeva, et al., 2007; Hecht, 

et al., 2016; To, et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Tarjih dan T ajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 

tentang merokok adalah haram dengan menimbang isi dari surah Al A’raf ayat 

157, surah Al Baqarah ayat 195, surah An’ Nisa ayat 29 dan surah Al Isra’ ayat 

26-27 (Muhammadiyah, 2010). 

Kronotipe adalah preferensi fase bangun dan tidurnya seseorang yang 

mencerminkan variasi ritme sirkadian individual nya (Lucassen, et al., 2013). 

Kronotipe memiliki keterkaitan dengan ritme sirkadian (Jones, et al., 2016; 

Wittmann, et al., 2006). Kronotipe merupakan konsep untuk mengidentifikasi 

hubungan fase yang berbeda antara ritme sirkadian tubuh dan penyelaras eksternal 

pada manusia (Duarte, et al., 2014).  

Tipologi ritme sirkadian manusia secara umum terdiri menjadi 2 kronotipe : 

Kronotipe Pagi dan Kronotipe Malam. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

Kronotipe Pagi memiliki preferensi bangun lebih pagi dan tidur lebih awal, 

sementara Kronotipe Malam memiliki preferensi tidur lebih larut dan bangun 

lebih siang (Randler, et al., 2016). Kontinum Kronotipe Pagi – Malam 

mencerminkan perbedaan individual dalam pola perilaku dari ritme sirkadian 

siklus tidur terjaga yang menunjukkan adanya variasi sirkadian seseorang. 

Kronotipe Malam (relatif “tidak tepat waktu” terhadap acuan jam eksternal) 

(Dı´az-Morales & ´pez, 2008).  
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Pada individu yang memiliki tipologi Kronotipe Malam memiliki defisit 

kronik waktu tidur dan mengganti waktu tidur mereka pada hari libur. Keadaan 

selisih jumlah waktu tidur pada hari bekerja dengan hari libur disebut social jetlag 

(Wittmann, et al., 2006). Social jetlag merupakan faktor risiko untuk terjadinya 

misalignment ritme sirkadian.  Dengan keadaan ini Kronotipe Malam memiliki 

kadar hormon stres lebih tinggi dibandingkan dengan Kronotipe Pagi (Lucassen, 

et al., 2013).  

Individu yang mengalami stres secara otomatis akan berusaha untuk 

mengatasi stres tersebut. Namun pada bebrapa individu terdapat yang tidak dapat 

mengatasi stresnya sehingga terjadi pertahanan ego (Ego defense oriented) dengan 

tujuan melindungi diri terhadap penurunan harga diri dan meringanakan 

ketegangan serta kecemasan yang menyakitkan. Dalam pembelaan ego beberapa 

mekanisme, salah satu dari mekanisme tersebut adalah regresi. Mekanisme regresi 

adalah mundurnya perilaku ke tingkat perkembangan yang kurang matang 

(Maramis & Maramis, 2009).                                                                                                                            

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong baru. Namun ada 

penelitian yang mengarah ke penelitian ini yaitu penelitian-penelitian yang 

membandingkan kualitas tidur dengan perilaku merokok (Saputri, 2014). 

Pencarian data dan referensi tentang kronotipe di Indonesia belum memiliki data 

dan referensi. Peneliti prihatin melihat perilaku merokok yang buruk dan telah 

membudaya di kalangan remaja. Berdasarkan data dan informasi tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang : hubungan antara kronotipe dengan 

perilaku merokok pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan pendekatan 

Cross Sectional. Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat hubungan 

antara Kronotipe dengan perilaku merokok pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

Penggolongan Kronotipe menggunakan kuesioner Eveningness Questionnaire 

Self-Assessment Version (MEQ-SA), jika skor yang didapatkan lebih dari 70,28 

maka responden dikategorikan Kronotipe Pagi dan jika skor yang didapatkan 
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kurang dari 70,28 maka responden dikategorikan Kronotipe Malam . Sedangkan 

untuk perilaku merokok menggunakan kuesioner yang menanyakan apakah 

responden merokok minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir, jika responden 

merokok minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir maka akan dikategorikan sebagai 

merokok dan jika reponden tidak merokok dalam 3 bulan terakhir maka akan 

dikategorikan sebagai tidak merokok. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

November 2016 di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan prinsip cluster sampling dengan kriteria inklusi : Siswa dengan status 

aktif, Siswa dengan skor LMMPI ≤10. Kriteria eksklusi : Siswa tidak bersedia 

menjadi responden, Siswa sedang dalam perawatan medis jangka panjang. 

Penghitungan besar sampel menggunakan uji hipotesis beda dua proporsi 

� = 	 �
���2�(1 �) + �����(1 ��) + ��(1 ��)

�� ��
�

�

 

n = 35,8961110851 

 Dari penelitian tersebut, diperoleh sampel sebanyak 36 siswa  ditambah 

dengan 10% dari total sampel untuk mengantisipasi adanya sampel yang drop out 

menjadi 40 siswa, dikalikan dua maka total sampel menjadi 80 siswa. 

Penelitian ini menggunakan uji Chi square untuk mengetahui terdapat 

hubungan anatara dua variabel yang diuji dengan menggunakan software SPSS 

(Statistical Product And Service Solution) for windows 23. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 November 2016 di SMA 

Negeri 2 Sukoharjo dengan cara menyebar kuesioner L-MMPI kemudian 

kuesioner Morningness-Eveningness Questionnaire Self-Assessment Version 

(MEQ-SA) untuk mengetahui pengelompokan kronotipe dari responden dan 

kuesioner perilaku merokok untuk mengetahui aktifitas merokok responden. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Sukoharjo yang 

memenuhi kriteria inklusi, yakni sebanyak 80 siswa yang diperoleh dengan teknik 

cluster sampling. Dari penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Distribusi Sampel Berdasarkan Usia 
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Dari tabel 1 terlihat bahwa berdasarkan usia responden, jumlah terbesar 

berada pada usia 16 tahun yakni sebanyak 62 siswa (77,5 %), dan usia 17 tahun 

sebanyak 13 tahun yakni sebanyak  12 siswa (15 %), sedangkan presentasi 

terendah berada pada usia 15 tahun yakni sebanyak 6 siswa (7,5 %). 

Tabel. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase 

1. 15  tahun 6 7,5 % 

2. 16 tahun 62 77,5 % 

3. 17 tahun 12 15 % 

 Jumlah 80 100 % 

(Sumber: Data Primer November 2016) 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kronotipe 

Dari tabel 2. terlihat bahwa responden yang memiliki Kronotipe Pagi sebanyak 

47 responden (58.75%) dan Kronotipe Malam sebanyak 33 responden (41.25%) 

Tabel. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Kronotipe 

No Kronotipe Jumlah Persentase 

1. Pagi 47 58.75 % 

2. Malam 33 41.25 % 

 Jumlah 80 100 % 

(Sumber: Data Primer November 2016) 
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(58.75%)                                         (41.25%) 
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Perilaku Merokok 

Tabel. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku merokok 

No Perilaku Merokok Jumlah Persentase 

1. Tidak Merokok 61 76,25 % 

2. Merokok 19 23,75 % 

 Jumlah 80 100 % 

  (Sumber: Data Primer November 2016) 

Dari hasil penilaian kuesioner didapatkan hasil bahwa yang responden 

yang tidak merokok baik adalah 61 siswa (76,25%), sedangkan responden yang 

merokok sebesar 19 siswa (23,75%). 

 

Tabel. 4. Cross Table Hubungan Kronotipe dengan Perilaku Merokok 

 Perilaku Merokok Jumlah 

Tidak Merokok Merokok  

Kronotipe 

Pagi 
42  

(89,4%) 

5  

(10,6%) 

47 

(100%) 

Malam 
19  

(57,6%) 

14  

(42,4%) 

33 

(100%) 

Jumlah 
61  

(76,3%) 

19  

(23,6%) 

80 

(100%) 

(Sumber: Data Primer November 2016) 

Pada tabel 4. terlihat bahwa responden dengan Kronotipe Malam merokok 

dalam 3 bulan terakhir sebanyak 14 siswa (42,4%) serta responden dengan 

Kronotipe Malam tidak merokok dalam 3 bulan terakhir sebanyak 19 siswa 

(57,6%). Sedangkan responden dengan Kronotipe Pagi merokok dalam 3 bulan 

61

19

0

20

40

60

80

Tidak Merokok Merokok

Persentase Perilaku Merokok

Persentase Perilaku Merokok

(76,25%)                                                    (23,75%) 
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terakhir sebanyak 5 siswa (10,6%), serta responden dengan Kronotipe Pagi tidak 

merokok dalam 3 bulan terakhir sebanyak 42 siswa (89,4%). 

 

 Berdasarkan tabel 6. dapat diketahui hubungan antara kronotipe dengan 

perilaku merokok pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki nilai 

Asymptomatic Signifiance yaitu 0,001. Dapat diketahui bahwa nilai Asymptomatic 

Signifiance < 0,05 maka secara statisktik H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan anatara kronotipe dengan perilaku 

merokok pada siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 
Tabel. 6 Analisis Data Statistik Uji Chi Square Hubungan antara Kronotipe dengan 

Perilaku Merokok 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.817a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.133 1 .003   

Likelihood Ratio 10.867 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 

Association 
10.681 1 .001   

N of Valid Cases 80     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,84. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki Kronotipe 

Pagi sebanyak 47 siswa (58.75 %) dan responden yang memiliki Kronotipe Malam 

42

5

19
14

0

10

20

30

40

50

Kronotipe Pagi  Tidak
Merokok

Kronotipe Pagi
Merokok

Kronotipe Malam
Tidak Merokok

Kronotipe Malam
Merokok

Persentase Hubungan Antara Kronotipe dengan Perilaku Merokok

Persentase Hubungan Antara Kronotipe dengan Perilaku Merokok

(89,4%)                        (10,6%)                        (57,6%)                        (42,4%) 
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sebanyak 43 siswa (41.25%). Kronotipe merupakan atribut yang merefleksikan 

dari preferensi tidur seseorang dan kebiasaan yang lain dalam sebuah kesatuan 

dari pagi sampai malam (Lucassen, et al., 2013). Kronotipe dibagi menjadi 2 yaitu 

kronotipe pagi dan kronotipe malam (Duarte, et al., 2014)  

Data perilaku merokok didapatkan 61 responden yang dikategorikan tidak 

merokok dan 19 responden yang dikategori merokok. Definisi perilaku merokok 

pada penelitian adalah responden mengkonsumsi rokok minimal 1 kali dalam 3 

bulan terakhir. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu 

untuk merokok yaitu faktor psikologi, faktor biologik dan faktor lingkungan 

(Soetjiningsih, 2007). Teori dari Sigmund Freud juga menyatakan bahwa ketika 

individu mengalami stress terdapat sebuah mekanisme untuk mengurangi tingkat 

stress tersebut yaitu mekanisme pertahanan ego. mekanisme perhanan ego yang 

mendekati perilaku merokok ini adalah regresi (Maramis & Maramis, 2009). 

Regresi adalah suatu tahap perkembangan yang mengalami kemunduran ke tahap 

perkembangan yang kurang matang (Kaplan, 2016).  

Distribusi data dari penelitian menurut hubungan Kronotipe dengan perilaku 

merokok sebagai berikut : Kronotipe Pagi merokok sebanyak 5 responden, 

Kronotipe Pagi tidak merokok sebanyak 42 responden, Kronotipe Malam 

merokok sebanyak 14, dan Kronotipe Malam tidak merokok sebanyak 19 

responden. 

Dari data penelitian didapatkan Kronotipe Pagi merokok didapatkan sebanyak 

5 responden dan Kronotipe Malam tidak merokok sebanyak 19 responden. Dalam 

penelitian ini tidak dilakukan pengukuran tingkat stres pada 2 kelompok 

responden, hal ini menyebabkan tidak diketahuinya tingkat stress dari responden. 

Keadaan stres individu akan terdorong untuk merokok. Teori Sigmund Freud 

menyatakan bahwa dalam terdapat beberapa tipe mekanisme pertahanan ego, 

salah satu teori yang mendukung dalam kondisi ini adalah tipe regresi fase oral. 

Keadaan dimana seorang individu dapat mengatasi stresnya dengan mendapatkan 

kepuasan dari gerakan bibir (Maramis & Maramis, 2009). Adanya variabel 

perancu yang tidak bisa dikendalikan dari faktor psikologik, faktor biologik dan 

faktor lingkungan responden. Penelitian ini tidak menilai bagaimana tipe 

psikologis dari responden untuk menyingkirkan faktor psikologis, dari seberapa 
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banyak rokok yang telah dikonsumsi dan telah berapa lama mengkonsumsi rokok 

untuk menghilangkan faktor biologik dan tidak menanyakan apakah dalam 

anggota keluarga yang tinggal bersama merokok atau tidak merokok untuk 

menyingkirkan faktor lingkungan . 

Data yang didapatkan bahwa Kronotipe Pagi tidak merokok sebanyak 42 

responden, Kronotipe Malam tidak merokok terdapat 19 responden dan Kronotipe 

Pagi merokok sebanyak 5 responden serta Kronotipe Malam merokok sebanyak 

14 responden. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh bahwa kronotipe memiliki hubungan dengan merokok (Owens, et al., 2016). 

Kronotipe Malam memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan Kronotipe 

Pagi dalam penyalahgunaan zat seperti rokok dan minuman beralkohol 

(Wittmann, et al., 2006). Di Indonesia penelitian ini tergolong penelitian baru 

dikarenakan belum ditemukannya penelitian penelitian sebelumnya. Namun, ada 

penelitian penelitian yang mendekati dari penelitian ini dengan judul perbedaan 

kualitas tidur mahasiswa yang merokok dengan yang tidak merokok di fakultas 

sastra dan seni rupa universitas sebelas maret dengan hasil rata-rata mahasiswa 

perokok memiliki kualitas tidur yang buruk dan rata-rata mahasiswa bukan 

perokok memiliki kualitas tidur yang baik (Saputri, 2014). Terdapat perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu variabel yang diteliti 

dan responden yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Hening 

Saputri Pada tahun 2014 hanya mengukur kualitas tidur dari responden sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan menilai responden termasuk Kronotipe Pagi dan 

Kronotipe Malam, dan responden yang digunakan teliti dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Saputri adalah mahasiswa sedangkan responden yang peneliti 

gunakan adalah siswa SMA. Menurut penelitian Reonneberg pada tahun 2012 

usia para siswa SMA memiliki defisit tidur yang lebih dibandingan dengan rentan 

usia lainnya. Pengukuran dalam Kronotipe menghitung pada pukul berapakah 

responden mulai beratifitas dan pukul berapakah responden ingin melakukan 

istirahat, keadaan yang yang dirasakan saat bangun tidur dan bagaimana cara 

responden bangun dari tidurnya, menilai pada jam berapakah responden merasa 

waktu yang terbaik saat melakukan aktifitas secara maksimal, dan menilai 
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pemilihan keadaan atau situasi yang membutuhkan keterjagaan dalam waktu yang 

lebih dari biasanya. 

Meskipun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dapat 

membuktikan bahwa adanya hubungan antara kronotipe dan merokok berdasarkan 

penelitian yang Wittman pada tahun 2006 dan Owens pada tahun 2016, namun 

masih terdapat kelemahan, antara lain faktor lingkungan dimana peneliti tidak 

mengetahui kondisi dari lingkungan responden, tidak diketahuinya seberapa 

banyak konsumsi rokok tiap harinya dan peran orang tua dalam mengasuh. 

 
4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan Kronotipe dengan perilaku merokok pada siswa SMA Negeri 2 

Sukoharjo. Sehingga dengan mengatur pilihan tidur menjadi Kronotipe Pagi dapat 

menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi konsumsi rokok 

dikalangan remaja. Khususnya bagi orang tua dapat mengedukasi putranya untuk 

membiasakan diri untuk tidur lebih awal dan bangun pagi. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih optimal disarankan untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan populasi 

yang lebih luas. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan gambaran 

awal bagi penelitian selanjutnya sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat 

diperbaiki pada penelitian di masa depan. 
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