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PENGARUH KRONOTIPE DAN JETLAG SOSIAL TERHADAP 

MEROKOK PADA SISWA SMA NEGERI COLOMADU 

Abstrak 

Kronotipe atau prefensi diurnal menggambarkan siklus waktu selama 24 jam yang 

alami. Kronotipe dibagi menjadi dua, yaitu: kronotipe pagi dan malam. Jetlag 

sosial adalah selisih antara waktu sirkadian dan waktu sosial yang berakibat 

kurangnya waktu tidur kronik yang menyebabkan hutang tidur. Penelitian ini 

mengambil siswa SMA sebagai subjek penelitian karena usia remaja akhir adalah 

puncak perpindahan dari kronotipe pagi ke kronotipe malam. Populasi siswa SMA 

juga merepresentasikan usia aktif merokok.penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap merokok pada siswa 

kelas XII SMA Negeri Colomadu.Metode penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan desain cross sectional. Besar sampel adalah 70 siswa. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis 

menggunakan uji hipotesis Chi-square dan Fisher’s dengan program SPSS 24.0 

for Windows.Berdasarkan analisa data dengan Chi-Square yang telah dilakukan, 

terdapat pengaruh kronotipe terhadap merokok dengan nilai p <0,001 dan terdapat 

pengaruh jetlag sosial terhadap merokok dengan nilai p 0,048 pada uji Fisher’s. 

Kemudian dilakukan analisis regresi logistik, nilai OR untuk kronotipe sebesar 

7,917 dan nilai OR jetlag sosial sebesar 4,341.  

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kronotipe 

dan jetlag sosial terhadap merokok yang bermakna secara statistik pada 

responden. 

Kata kunci:kronotipe, jetlag sosial, merokok pada remaja

Abstract 

 A Chronotype or diurnal preference describes a 24-hours natural time cycle. 

There are two types of  chronotypes; the morning and the night chronotype.  

Social jetlag is the difference between circadian time and social time resulting in 

a lack of chronic sleep time. This study takes high school students as a subject 

because late adolescence have the peak of  movement from the morning 

chronotype to the night chronotype. The population of high school students also 

represents the active age of smoking.To analyze the effect of chronotype and 

social jetlag on smoking in grade XII students of SMA Colomadu.This research 

method is analytic observasional with cross sectional design. The sample size is 

70 students. Sampling using purposive sampling technique. The analysis used 

Chi-square and Fisher's hypothesis test with SPSS 24.0 for Windows 

program.Based on data analysis with Chi-Square that has been done, there is 

association of chronotype to smoking with significance <0,001 and there is 

association of social jetlag to smoking with significance 0,048. Then performed 

logistic regression analysis, OR value for chronotypes is 7,917 and social OR 

jetlag value is 4,341.The results showed that there was an association between 
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chronotype and social jetlag to smoking that was statistically significant in the 

respondents. 

Keyword: chronotype, social jetlag, smoking in adolescents 

1. PENDAHULUAN

Merokok dianggap dapat memberikan rasa tenang, dan kenyamanan pada

perokok itu sendiri. Terlebih ketika dilakukan setelah makan, ketika sedang

sendirian, dan saat buang air besar (Salawati & Amalia, 2010). Merokok pada

usia remaja biasanya di pengaruhi oleh keluarga remaja itu sendiri, remaja

yang tinggal satu rumah dengan perokok aktif rentan akan mengikuti jejak

keluarga yang merokok (Rachmat et al., 2013).

Perokok di Indonesia sebanyak 46,16% (Kementerian Kesehatan, 

2015). Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

terjadi peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun keatas yaitu: menurut 

Riskesdas 2007 sebanyak 34,7% dan Riskesdas 2013 36,3%. Data GATS 2011 

juga menunjukan adanya peningkatan perokok di Indonesia yaitu 34,8%, dan 

67% adalah laki-laki di Indonesia adalah perokok (angka terbesar di dunia) 

(Kementerian Kesehatan, 2015). Pengguna rokok umur ≥ 10 tahun di Jawa 

Tengah 22,9% merokok setiap hari, 5,3% merokok sewaku-waktu (Riskesdas, 

2013). 

Gangguan terhadap tidur pada malam hari atau lebih dikenal dengan 

insomnia dapat menyebabkan rasa kantuk seharian. Banyak faktor yang 

menyebabkan gangguan tidur, salah satunya adalah merokok. Rokok 

mengandung nikotin yang dapat mengacaukan pola tidur penggunanya, 

sehingga terjaga dan waspada. Pada penelitian sebelumnya telah dibuktikan 

bahwa prevalensi kurang tidur pada perokok aktif (17,8%) lebih banyak 

dibanding dengan mantan perokok (10%) dan bukan perokok (9,4%) (Putra, 

2011 cit Rompas, et al, 2013). 

Kronotipe atau prefensi diurnal menggambarkan siklus waktu selama 

24 jam yang alami terbagi dari terbangun, paling waspada dan produktif, 

tertidur. Kronotipe memiliki dua klasifikasi yaitu: tipe pagi, dan tipe malam. 
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Kronotipe malam berhubungan dengan merokok, konsumsi alkohol, dan cofein 

pada penelitian 501 orang (198 pria dan 303 wanita berusia 14 – 94 tahun) di 

Jerman (Wittmann et al., 2006). 

Bentuk gangguan sirkadian disebut dengan sosial jetlag, gambaran 

jetlag kronis seperti fenomena yang diakibatkan oleh jadwal bekerja yang 

modern dan reflek misalignment antara endogen individu waktu sirkadian 

(Roenneberg et al., 2012). Kondisi jetlag sosial berhubungan dengan merokok, 

obesitas, dan depresi (Eastman et al., 2015). 

Kronotipe malam menyebabkan terjadinya jetlag sosial yang 

membuatnya dipaksa bangun lebih awal dengan keadaan lelah tidak siap dalam 

bekerja, pada saat itu dia mencari kompensasi dengan merokok, intake diet 

yang tidak sehat, konsumsi alkohol (Merikanto et al., 2014). 

Penelitian ini mengambil siswa SMA sebagai subjek penelitian karena 

usia remaja akhir adalah puncak perpindahan dari kronotipe pagi ke kronotipe 

malam, dan jika terjadi kronotipe malam maka akan terjadi mekanisme 

kompensasi salah satunya dengan merokok. Populasi siswa SMA juga 

merepresentasikan usia aktif merokok. Merokok akhir-akhir ini terjadi 

peningkatan menurut Data Youth Tobbaco Survey 2014 (GYTS 2014) 

menyebutkan 20,3% anak sekolah merokok (Laki-laki 36%), 57,3% anak 

sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah dan ditempat-

tempat umum (Riskesdas, 2013). 

Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karanganyar pada 5100 pelajar, terjadi peningkatan perokok remaja di 

Karanganyar sebanyak 67,02% pernah merokok dan sebanyak 19,45% masih 

menjadi perokok aktif (Nadhiroh, 2011). 

Dari data yang telah di sampaikan diatas, tingginya perokok usia remaja dan 

adanya pengaruh kronotipe dan jetlag sosial yang menyebabkan remaja 

merokok oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap merokok pada siswa SMA 

Negeri Colomadu. 
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2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Subjek penelitian merupakan siswa kelas XII 

SMA Negeri Colomadu. Teknik pengambilan sampel secarapurposive 

samplingdan didapatkan besar sampel penelitian sebanyak 70 siswa. 

Kronotipe diukur dengan kuesioner Eveningness Questionnaire Self-

Assessment Version (MEQ-SA) yang masing-masing pertanyaan memiliki 

skor yang nantinya akan dijumlah dan hasilnya dibagi menjadi dua yaitu: <73 

disebut kronotipe malam dan >74 disebut kronotipe pagi. Kronotipe sebagai 

variabel bebas, skala pengkurannya adalah ordinal. 

Jetlag sosial diukur dengan menghitung jumlah selisih antara jam 

tidur saat hari kerja dibagi jam tidur saat hari libur (tidak ada aktivitas 

sekolah). Hasilnya akan didapatkan selisih dan tidak adanya selisih. Jika 

terjadi selisih maka jetlag sosial positif atau terjadi jetlag sosial, namun jika 

tidak terjadi selisih maka jetlag sosial negatif atau tidak terjadi jetlag sosial. 

Jetlag sosial sebagai vatiabel bebas, skala pengukurannya adalah ordinal. 

Merokok diukur dengan angket merokok yang jika responden 

menjawab “YA” dilanjut dengan pertanyaan berapa batang perhari responden 

merokok. Dikatakan perokok aktif jika merokok dalam sehari minimal satu 

batang perhari selam tiga bulan, dan bukan perokok jika tidak merokok 

minimal satu batang perhari dalam tiga bulan. Merokok sebagai variabel 

terikat, serta skala pengukurannya adalah ordinal. 

Pada penelitian ini dilakukan uji analisis deskriptif bivariat lalu 

dilanjutkan dengan analisis multivariat karena terbukti berhubungan. Analisis 

bivariat menggunakan ujiChi square. Dari hasil Chi square didapatkan 

variabel dengan nilai p <0,25, maka variabel – variabel tersebut dianggap 

memenuhi syarat untuk dilakukan uji analisis regresi logistik. Analisis 

multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh masing- masing variabel independen 

mempengaruhi dependent. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1.Hasil 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Variabel N % 

Jenis kelamin 

a. Laki-laki 26 37,1% 

b. Perempuan 44 62,9% 

Usia 

a. 16 tahun 2 2,9% 

b. 17 tahun 52 74,2% 

c. 18 tahun 14 20% 

d. 19 tahun 2 2,9% 

Kronotipe 

a. Pagi 26 37,1% 

b. Malam 44 62,9% 

Jetlag Sosial 

a. Positif 57 81,4% 

b. Negatif 13 18,6% 

Perilaku merokok 

a. Ya 23 32,9% 

b. Tidak 47 67,1% 

Perokok berdasarkan jenis kelamin 

a. Perempuan 17 26,1% 

b. Laki-laki 6 73,9% 

Perokok berdasarkan usia 

a. 16 tahun 0 0% 

b. 17 tahun 17 74% 

c. 18 tahun 4 17,4% 

d. 19 tahun 2 8,6% 
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3.1.1 Analisis Bivariat 

Tabel 2.UjiChi-SquareHubungan Antara Kronotipe dengan Merokok 

Kronotipe 

Perilaku Merokok 
Jumlah 

X2 P Ya Tidak 

N % N % % 

Malam 15 62,5 9 19,1 24 100 14,547 <0,001

Pagi 8 17,4 38 82,9 46 100 

Jumlah 23 32,9 47 67,1 70 100 

Tabel 3.UjiChi-Square Hubungan Jetlag Sosial dengan Merokok 

Jetlag 

Sosial 

Perilaku Merokok 
Jumlah p (Fisher’s) 

Ya Tidak 

N % N % N % 

Positif 22 38,6 35 61,4 57 100 0,048 

Negatif 1 7,7 12 92,3 13 100 

Jumlah 23 32,9 47 67,1 70 100 

3.1.2 Analisis Multivariat 

Variabel-variabel yang sebelumnya diuji dengan Chi-Square dan 

telah memenuhi syarat (nilai p < 0,25), selanjutnya dilakukan analisis 

multivariat dengan uji regresi logistik untuk mengetahui variabel mana 

yang paling berpengaruh terhadap prestasi akademik sebagai variabel 

terikat. 

Tabel 4.HasilRegresiLogistikHubunganKronotipe dan Jetlag Sosial 

terhadap Merokok 

Variabel OR P 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Kronotipe 7,917 0,000 2,572 24,370 

Jetlag Sosial 4,341 ,190 ,483 39,033 
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1.2.Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, apakah ada 

hubungan antara kronotipe dan jetlag sosial dengan merokok terhadap 

siswa SMA Negeri Colomadu. Desain yang digunakan pada penelitian 

adalah observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional. 

Hasil penelitian menunjukan responden yang berkronotipe malam 

adalah sebanyak 26 dan kronotipe pagi sebanyak 44. Kronotipe adalah 

siklusbangundantidurseseorang yangmenggambarkanritmesirkadian 

individual(Maksum, 2009). Kronotipe dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu 

: kronotipe malam dan krontipe pagi (Wittmann et al., 2006). 

Hasil penelitian menunjukan responden yang terjadi jetlag sosial 

atau terjadi selisih jumlah tidur antara hari libur dengan hari kerja adalah 

sebanyak 57, dan sebanyak 13 responden tidak mengalami jetlag sosial 

atau tidak terdapat selisih antara jumlah tidur hari libur dengan hari kerja. 

Jetlag sosial adalah selisih antara waktu sirkadian dan waktu sosial yang 

berakibat kurangnya waktu tidur kronik (Roenneberg et al., 2012). 

Setelah dilakukannya penelitian, didapatkan sebanyak 23 

responden merokok, dan 47 responden tidak merokok. Pengertian 

merokok pada penelitian ini adalah responden yang merokok minimal satu 

batang perhari selamas tiga bulan terakhir. Merokok pada remaja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : faktor biologis, faktor psikologis, 

faktor lingkungan, faktor demografis, dan faktor sosial-kultur (Agustina & 

Purnomo, 2015).  

Distribusi data pada penelitian ini menurut hubungan kronotipe 

dengan merokok adalah sebagai berikut :  

1. Kronotipe malam dengan tipe merokok sebanyak 15 responden

2. Kronotipe malam dengan tipe tidak merokok sebanyak 9

responden

3. Kronotipe pagi dengan tipe merokok sebanyak 8 responden
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4. Kronotipe pagi dengan tipe tidak merokok sebanyak 38

responden

Distribusi data pada penelitian ini menurut hubungan jetlag sosial 

dengan merokok adalah sebagai berikut : 

1. Jetlag sosial positif dengan tipe merokok sebanyak 22

responden

2. Jetlag sosial positif dengan tipe tidak merokok sebanyak 35

responden

3. Jetlag sosial negatif dengan tipe merokok sebanyak 1

responden

4. Jetlag sosial negatif dengan tipe tidak merokok sebanyak 12

responden

Namun pada penelitian tidak dilakukan pengukuran tingkat stres 

terhadap responden, sehingga tidak diketahui berapa tingkat stres pada 

responden yang mungkin menyebabkan hasil jetlag sosial tidak signifikan 

pada uji analisis multivariat (p = 0,190). Hasil kronotipe menunjukan hasil 

signifikan pada uji analisis multivariat (p = <0,001). Keadaan stres pada 

responden itulah yang mendorong responden merokok. Sesuai dengan 

teori Sigmudn Freud ada banyak mekanisme pertahanan ego, salah satu 

teorinya adalah tipe regresi fase oral. Seseorang individu dalam mengatasi 

stres dengan mendapatkan kepuasaan dari gerakan bibir (Maramis, 2009). 

Variabel perancu yang tidak dapat dikendalikan diantaranya adalah faktor 

psikologis, faktor lingkungan, faktor biologis, faktor demografis, dan 

faktor sosial-kutur. Penelitian ini tidak menilai seluruh faktor perancu 

sehingga tidak dapat menyingkirkan faktor perancu tersebut seperti apakah 

responden tinggal satu rumah dengan perokok untuk, dan sejak kapan 

mulai merokok. 

Kronotipe malam lebih berisiko daripada kronotipe pagi dalam 

ketergantungan rokok dan minuman beralkohol (Wittmann M. , Dinich, 

Merrow, & Roenneberg, 2006). Penelitian ini masih tergolong baru di 

Indonesia, karena masih sedikitnya penelitian-penelitian ini. Namun sudah 
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ada penelitian yang mirip dengan penelitian ini dengan judul hubungan 

antara kronotipe dengan perilaku merokok pada siswa SMK Yayasan 

Pendidikan (YP) Colomadu. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan yaitu variabel yang diteliti 

dan responden yang diteliti. Pada penelitian Aulirahman pada tahun 2016 

hanya meneliti pengaruh kronotipe terhadap merokok pada anak SMK 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan juga menilai adanya pengaruh 

jetlag sosial terhadap merokok pada siswa SMA. 

Meskipun hasil penelitian yang dilakukan sesuai dapat 

membuktikan bahwa adanya pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap 

merokok berdasarkan penelitian Wittman pada 2006 dan Owens 2016, 

namun masih terdapat kelemahan yaitu faktor lingkungan yang tidak 

diteliti sehingga tidak diketahui kondisi lingkungan responden, tidak 

diketahui peran orang tua dalam mengasuh responden. 

2. PENUTUP

2.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil analisa statistik dapat 

disimpulakan bahwa terdapat hubungan antara kronotipe dan jetlag 

sosial terhadap merokok pada siswa SMA Negeri Colomadu. Proporsi 

merokok pada kronotipe malam lebih besar daripada kronotipe pagi 

dengan nilai p = <0,001 dan X2= 14,547a dengan uji Chi Square.

Proporsi merokok pada  jetlag sosial positif lebih besar daripada jetlag 

sosial negatif dengan nilai p = 0,048 dengan uji Fisher’s Exact Test. 

Hasil analisis uji regresi logistik didapatkan kronotipe malam 7,917 kali 

lebih besar untuk berpeluang merokok dibandingkan kronotipe pagi (p 

= 0,001). Sedangkan jetlag sosial positif lebih besar untuk berpeluang 

merokok dibandingkan jetlag sosial negatif (p = 0,190). 

2.2. Saran 

1. Untuk program pengendalian kebiasaan merokok perlu diperhatikan

kronotipe dan jetlag sosial
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2. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik memperhatikan variabel

perancu seperti faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan,

faktor demografis, dan faktor sosial-kultur.

3. Untuk desain penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan desain

penelitian yang lain
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