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ABSTRAK

Konsep diri merupakan, sikap individu terhadap diri sendiri. Pemahaman terhadap
diri sendiri akan membantu individu untuk membentuk konsep diri yang positif . Konsep
diri pada remaja yang positif akan membentuk penerimaan diri pada remaja, sehingga
adanya keterkaitan konsep diri dengan perilaku merokok pada remaja. Salah satu faktor
yang mempengaruhi perilaku merokok adalah konsep diri yang dimana konsep diri
merupakan pandagan seorang remaja dimasa yang mudah terpengaruh oleh lingkungan
dan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan konsep diri
dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan.
Metode penelitian menggunakan rancangan Cross Sectional Study. Pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel 60 responden. Instrumen yang
digunakan adalah lembar kuesioner. Analisa data melalui fisher exact test dengan p-value =
0,000 (p < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan konsep diri dengan perilaku
merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan. Diharapkan pada
remaja agar mampu mempertahankan konsep diri yang positif yang sehingga tidak mudah
terpengaruh oleh teman maupun lingkungan.
Kata Kunci: Konsep Diri, Perilaku Merokok
ABSTRACT
Self-concept is an individual's attitude towards himself. Understanding of yourself will help
individuals to form a positive self-concept. Positive self-concept in adolescents will form selfacceptance in adolescents, so that there is a connection between self-concept and smoking behavior in
adolescents. One of the factors that influence smoking behavior is self-concept, which is the
perspective of a teenager who is easily influenced by the environment and peers. This study aims to
identify the relationship between self-concept and smoking behavior in adolescents in SMA Angkasa 1
Lanud Soewondo Medan. The research method used a cross sectional study design. Sampling using
purposive sampling, with a sample size of 60 respondents. The instrument used was a questionnaire
sheet. Data analysis was done through fisher exact test with p-value = 0.000 (p <0.05). It can be
concluded that there is a relationship between self-concept and smoking behavior in adolescents at
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SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan. It is hoped that adolescents will be able to maintain a
positive self-concept so that they are not easily influenced by friends and the environment.
Keywords: Self Concept, Smoking Behavior

PENDAHULUAN
Perilaku merokok adalah sebagai kegiatan menghisap atau (perokok aktif atau
(perokok pasif) asap rokok, baik secara langsung maupun mengunakan alat bantu seperti
pipa. Ada dua istilah yang diperkenalkan oleh Sitepoe guna menjelaskan perilaku merokok,
yaitu mainstream smoke dan siderstream smoke. Istilah mainstream smoke digunakan
untuk menjelaskan perilaku merokok yang dicirikan dengan menghisap asap rokok
sedangkan istilah siderstream smoke digunakan untuk mengambarkan asap rokok yang
terbentuk diujung rokok dan mengambarkan perilaku perokok ketika menghembuskan
asap rokok ke udara. Perilaku menghembuskan rokok ke udara ini yang menyebabkan
orang disekitar merokok menjadi perokok pasif.
Seseorang menjadi perokok disebabkan karena memiliki rasa kebosanan,
mempunyai masalah-masalah hidup dan rasa ingin tau untuk merokok. Orang yang
merokok dapat di gambarkan dengan perilaku kurang dapat mengelolah emosi dan kurang
dapat menyesuaikan diri. Orang dengan tipe ini biasanya menujukan sikap-sikap yang
mengambarkan ketidakstabilan emosi seperti marah, depresi, cemas, takut, kurang bisa
tampil tenang menghadapi masalah, sulit menyesuaikan diri dan selalu berpikiran negatif.
Menurut (WHO 2015) terkait persentase penduduk dunia yang menkonsumsi
tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada
penduduk Eropa Timur dan Pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk
Eropa Barat dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN
merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab
kematian global akibat tembakau.
Hasil pengambilan data awal peneliti yang telah dilakukan di SMA angkasa 1 lanud
soewondo medan didapatkan Guru mengatakan tahun 2019 siswa yang ketauan merokok
sekitar 15 orang. Guru mengatakan siswa merokok karena keinginan sendiri, ajakan teman
dan menenangkan diri. Guru mengatakan bahwa remaja laki – laki pernah ketauan
merokok di sekolah dan guru mengatakan jika siswa ketauan merokok di dalam sekolah
akan di hukum dengan cara menghidupkan rokok di mulut dengan posisi tangan di ikat.
Terdapat jumlah siswa laki-laki di kelas X 26 Orang dan jumlah siswa laki – laki kelas XI 34
orang.
Ada banyak faktor menyebabkan seseorang menjadi perokok di antaranya, faktor
eksternal yaitu lingkungan, faktor lingkungan seperti merokok, teman sebaya, lingkungan
sekolah dan lingkungan sosial. Demografis, jenis kelamin, dan umur dalam budaya tertentu
menjadi faktor penyebab seseorang menjadi perokok. Sosiokultular, faktor pendidikan,
status sosial dan pekerjaan. Seseorang menjadi perokok bisa disebabkan oleh faktor internal,
faktor yang datangnya dari diri sendiri.
Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui
oleh individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan
orang lain. Konsep diri termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi
dengan orang lain dan lingkungan. Nilai – nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan
objek, tujuan dan keinginannya. Komponen Konsep Diri : Gambaran diri (Body image),
ideal diri, harga diri, peran, identitas diri (Azizah, dkk 2016).
Konsep diri yang positif hal ini dimungkinkan dengan banyak faktor yang
mendukung, yaitu sebagian besar siswa didapatkan memiliki pola asuh orang tua
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situasional. Pola asuh situasional pada dasarnya tidak diterapkan secara kaku, artinya orang
tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh diatas. Ada kemungkinan orang tua
menerapkan secara fleksibel, luwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
berlangsung saat itu. Sehingga muncul, tipe pola asuh situasional. Hal ini memungkinkan
remaja untuk membentuk mengembangkan konsep diri yang positif, karena remaja tidak
dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya ataupun dibiarkan melakukan
sesuatu tanpa di perhatikan.
Pola asuh situasional memungkinkan bagi remaja untuk berkomunikasi lebih
banyak dengan orang tuanya. Mengungkapkan pendapatnya dan mendapatkan informasi
mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak seusianya. Remaja usia awal dan
pertengahan cenderung lebih memiliki banyak waktu dengan teman seusianya,berbagi
informasi dan melakukan suatu hal yang mereka lakukan bersama. Remaja berusaha
menemukan konsep dirinya di dalam kelompok sebayanya. Disini remaja dinilai oleh teman
sebayanya tanpa memperdulikan sanksi-sanksi orang dewasa. Kelompok sebaya
memberikan lingkungan, yaitu dunia tempat remaja dapat melakukan sosialisasi di mana
nilai yang berlaku bukanlah nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman
seusianya (Saraswatia, dkk 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
konsep diri dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud soewondo
Medan Tahun 2020.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk menyusun studi
dan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relavan dengan pertanyaan
peneliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengamati, menggambarkan dan
mendokumentasikan aspek situasi seperti yang terjadi untuk dijadikan titik awal untuk
hipotesis atau teori pembangunan penelitian (Polit & Beck, 2012).
Penelitian ini menggunakan rancangan jenis desain penampang analitik (Cross
Sectional Study) yang bertujuan untuk mengetahui Hubungan Konsep Diri dengan Perilaku
Merokok pada Remaja di SMA Angkasa 1 Lanud soewondo Medan Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian Hasil univariat dalam penelitian ini tertera di bawah ini berdasarkan
karakteristik demografi responden di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo medan meliputi :
Umur, kelas, konsep diri dan perilaku merokok.
Data demografi siswa di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan yang memiliki
perilaku merokok.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi dan persentasi terkait karakteristik Demografi Siswa SMA
Angkasa 1 Lanud Soewondo medan yang memiliki perilaku merokok (n=60)
Karakteristik
N
F
Umur
15 Tahun
16 Tahun
Total
Kelas
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24
36
60

40
60
100

X MIPA
13
21.67
X IPS
13
21.67
XI MIPA
22
36.67
XI IPS
12
20.00
60
100
Total
Berdasarkan tabel 1. menunjukkan hasil mayoritas yang memiliki perilaku merokok
pada remaja laki-laki umur 16 tahun dan yang terdapat kelas paling banyak merokok pada
remaja laki-laki sebanyak 22 orang yang berada di kelas XI-MIPA 36,67% dan dari hasil
mayoritas responden keseluruhan yang memiliki perilaku merokok sebanyak 36 orang
(60%).
Tabel 2. Distribusi frekuensi konsep diri pada Siswa SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo
Medan (n=60)
No
Konsep Diri
F
%
1
Positif
26
43,33
2
Negatif
34
56,67
Total
60
100
Berdasarkan Tabel 2 diatas didaptkan hasil bahwa dari 60 responden siswa SMA Angkasa 1
Lanuad Soewondo Medan mayoritas responden memiliki konsep diri negatif sebanyak 34
orang (56,67%).
Tabel 3. Distribusi frekuensi perilaku merokok pada siswa SMA Angkasa 1 Lanud
Soewondo Medan (n=60).
No
Perilaku Merokok
F
%
1
Rendah
14
23.33
2
Sedang
22
36.67
3
Tinggi
24
40.00
60
100.00
Total
Berdasarkan tabel 3. Menunjukkan bahwa mayoritas responden di SMA Angkasa 1
Lanud Soewondo Medan yang memiliki perilaku merokok tertinggi sebanyak 24 orang
(40.00%).
Tabel 4. Hubungan Konsep Diri dengan Perilaku merokok pada Remaja SMA Angkasa 1
Lanud Soewondo Medan
Perilaku Merokok
P
Total
(Value)
Rendah
Sedang
Tinggi
Konsep Diri
%
%
%
%
F
F
F
F
Negatif
33.3
0,000
1
1.67
5
8.33
20
3
26
43.33
Positif
28.3
13
21.67
17
3
4
6.67
34
56.67
Berdasarkan hasil uji statistic chi-square tentang hubungan konsep diri dengan
perilaku merokok pada remaja di sma angkasa 1 lanud soewondo medan. Hasil konsep diri
dengan perilaku merokok pada remaja dapat diketahui bahwa responden yang memiliki
konsep diri negatife mempunyai perilaku merokok rendah sebanyak 23,33%, perilaku
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merokok sedang sebanyak 36,67% dan perilaku merokok tinggi sebanyak 40,00%.
Responden yang memiliki konsep diri positif mempunyai perilaku merokok sebanyak
56,67%, Responden yang memiliki konsep diri negatif mempunyai perilaku merokok
sebanyak 43,33%.
Berdasarkan hasil uji statistic chi-square tentang hubungan konsep diri dengan
perilaku merokok pada remaja di sma angkasa 1 lanud soewondo medan. Menunjukan nilai
p=v 0.000 yang berarti Ho di tolak dan Ha diterima atau ada Hubungan yang signifikan
antara Konsep diri dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud
Soewondo Medan.
Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian lain yang menunjukan konsep diri yang
positif akan menjauhi perilaku merokok pada remaja di masa sekolah, dengan adanya
ajakan dari teman sebaya. Remaja yang memiliki konsep diri yang akan mengetahui yang
mana tindakan yang benar dan yang salah, remaja yang memiliki konsep diri postif tidak
gampang terpengaruh oleh teman dan lingkungannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja yang merokok. Konsep
diri merupakan suatu gambaran atau gagasan individu tentang dirinya dan mempunyai
peranan penting dalam menentukan tingkah laku yang diperoleh dari hasil interaksi dengan
orang lain, lingkungan, pengalaman, kecerdasan, kondisi fisik, self appraisal dan Roles you
play-role takin, Reference groups.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Balan (2018) yang mengemukakan
bahwa remaja yang memiliki konsep diri yang positif tinggi maka remaja akan menjauhi
perilaku merokok.Remaja yang memiliki konsep diri yang positi akan mampu untuk
bertindak benar, tahu membedakan mana tindakan yang benar dan tindakan yang salah dan
tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negative dalam pergaulan.
Perilaku merokok dengan konsep diri pada siswa SMA N 1 Mollo Selatan Kabupaten
Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan nilai Sig= 0,029 = a (0,05)
yang berarti data dinyatakan signifikan dan Ha diterima artinya terdapat hubungan antara
perilaku merokok dengan konsep diri pada siswa SMAN 1 Mollo Selatan Kabupaten Timor
Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil analisa spearman rho juga menemukan
nilai koefisien korelasi 0,516 yang berarti semakin rendah perilaku merokok maka maka
semakin tinggi konsep diri pada siswa SMAN 1 Mollo Selatan.
Hasil Penelitian (Larasati, et al 2019) sekolah SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta
pada 13 November 2018 diketahui beberapa siswa hampir setiap hari merokok pada saat
jam pulang sekolah, kebanyakan adalah siswa kelas delapan (VIII) dan kelas sembilan (IX).
Menurut informasi Ibu kantin, anak kelas tujuh (VII) belum berani merokok karena masih
lugu atau takut ketahuan oleh guru saat merokok. Tetapi kalau sudah naik kelas delapan
(VIII) kemungkinan besar akan merokok karena pengaruh teman dan sudah berani
melanggar aturan. Ibu tersebut mengaku menyediakan rokok karena memang banyak yang
berminat dan tempat tersebut menjadi tempat nongkrong. Siswa yang merokok adalah
siswa laki-laki, tidak ada yang perempuan.
Hasil Peneliti (Larasati, et al 2019) analisis korelasi Product Moment Pearson
terhadap variabel konsep diri diperoleh nilai signifikansi Sig. (1-tailed) adalah sebesar 0,005
< 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku
merokok. Berdasarkan nilai r hitung diketahui sebesar -0,372 > r tabel 0,288. Karena r hitung
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atau Pearson Correlations dalam analisis bernilai negatif maka itu artinya hubungan antara
konsep diri dengan perilaku merokok bersifat negatif. Artinya “Semakin tinggi konsep diri
remaja maka semakin rendah perilaku merokoknya. Sebaliknya semakin rendah konsep diri
remaja maka semakin tinggi perilaku merokoknya”.
Hasil Penelitian (Dewandaru, 2017) yaitu untuk mendeskripsikan konsep diri yang
dimiliki oleh remaja yang merokok, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi
konsep diri pada remaja yang merokok.Konsep diri merupakan suatu gambaranatau
gagasan individu tentang dirinya dan mempunyai peranan penting dalam menentukan
tingkah laku yang diperoleh dari hasil interaksi dengan orang lain, lingkungan dan
pengalaman.
Penelitian ini berjumlah 6 remaja laki-laki yang berusia 16-18 tahun yang merokok
minimal 4 batang dalam sehari. Pemilihan subjek dilakukan di dua tempat,4 subjek
diambildi komplek Stadion Manahan Solo, dan 2 subjekdi rumah peneliti di daerah Palang
Joglo, Kadipiro, Solo.Sebelum memilihsubjek, seseorang cenderung menjadi perokok
apabila telah mengkonsumsi minimal 4 batang perhari.
Dalam penelitian ini kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja yang merokok ada dua.
Faktor yang pertama adalah faktor internal yaitu kecerdasan, kondisi fisik, self appraisal dan
Roles you play-role taking. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang dibagi menjadi
dua yaitu faktor lingkungan dan Reference groups.
Secara Umum konsep diri adalah sautu gambaran diri seseorang atau kepercyaaan
atau keyakinan pada diri sendiri dengan positif dan negatif. Pandangan seseorang dengan
bagaimana menyikapi dirinya sendiri dengan mudah terpengaruh dengan hal negatif atau
tidak terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman sebaya pada remaja di dalam
pergaulan dengan perilaku merokok seperti dengan hasil penelitian remaja banyak
terpengaruh oleh teman dan lingkungan disekolah.
Hubungan Konsep Diri Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Di SMA Angkasa 1
Lanud Soewondo Medan Tahun 2020
Berdasarkan hasil uji statistic chi-square tentang hubungan konsep diri dengan perilaku
merokok pada remaja di sma angkasa 1 lanud soewondo medan. Menunjukan nilai p=v
0.000 yang berarti Ho di tolak dan Ha diterima atau ada Hubungan yang signifikan antara
Konsep diri dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo
Medan.
Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian lain yang menunjukan konsep diri yang
positif akan menjauhi perilaku merokok pada remaja di masa sekolah, dengan adanya
ajakan dari teman sebaya. Remaja yang memiliki konsep diri yang akan mengetahui yang
mana tindakan yang benar dan yang salah, remaja yang memiliki konsep diri postif tidak
gampang terpengaruh oleh teman dan lingkungannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja yang merokok.Konsep
diri merupakan suatu gambaran atau gagasan individu tentang dirinya dan mempunyai
peranan penting dalam menentukan tingkah laku yang diperoleh dari hasil interaksi dengan
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orang lain, lingkungan, pengalaman, kecerdasan, kondisi fisik, self appraisal dan Roles you
play-role takin, Reference groups.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Balan (2018) yang mengemukakan
bahwa remaja yang memiliki konsep diri yang positif tinggi maka remaja akan menjauhi
perilaku merokok.Remaja yang memiliki konsep diri yang positi akan mampu untuk
bertindak benar, tahu membedakan mana tindakan yang benar dan tindakan yang salah dan
tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negative dalam pergaulan.
Perilaku merokok dengan konsep diri pada siswa SMA N 1 Mollo Selatan Kabupaten
Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan nilai Sig= 0,029 = a (0,05)
yang berarti data dinyatakan signifikan dan Ha diterima artinya terdapat hubungan antara
perilaku merokok dengan konsep diri pada siswa SMAN 1 Mollo Selatan Kabupaten Timor
Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil analisa spearman rho juga menemukan
nilai koefisien korelasi 0,516 yang berarti semakin rendah perilaku merokok maka maka
semakin tinggi konsep diri pada siswa SMAN 1 Mollo Selatan.
Hasil Penelitian (Larasati, et al 2019) sekolah SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta
pada 13 November 2018 diketahui beberapa siswa hampir setiap hari merokok pada saat
jam pulang sekolah, kebanyakan adalah siswa kelas delapan (VIII) dan kelas sembilan (IX).
Menurut informasi Ibu kantin, anak kelas tujuh (VII) belum berani merokok karena masih
lugu atau takut ketahuan oleh guru saat merokok. Tetapi kalau sudah naik kelas delapan
(VIII) kemungkinan besar akan merokok karena pengaruh teman dan sudah berani
melanggar aturan. Ibu tersebut mengaku menyediakan rokok karena memang banyak yang
berminat dan tempat tersebut menjadi tempat nongkrong. Siswa yang merokok adalah
siswa laki-laki, tidak ada yang perempuan.
Hasil Peneliti (Larasati, et al 2019) analisis korelasi Product Moment Pearson
terhadap variabel konsep diri diperoleh nilai signifikansi Sig. (1-tailed) adalah sebesar 0,005
< 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku
merokok. Berdasarkan nilai r hitung diketahui sebesar -0,372 > r tabel 0,288. Karena r hitung
atau Pearson Correlations dalam analisis bernilai negatif maka itu artinya hubungan antara
konsep diri dengan perilaku merokok bersifat negatif. Artinya “Semakin tinggi konsep diri
remaja maka semakin rendah perilaku merokoknya. Sebaliknya semakin rendah konsep diri
remaja maka semakin tinggi perilaku merokoknya”.
Hasil Penelitian (Dewandaru, 2017) yaitu untuk mendeskripsikan konsep diri yang
dimiliki oleh remaja yang merokok, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi
konsep diri pada remaja yang merokok.Konsep diri merupakan suatu gambaranatau
gagasan individu tentang dirinya dan mempunyai peranan penting dalam menentukan
tingkah laku yang diperoleh dari hasil interaksi dengan orang lain, lingkungan dan
pengalaman.
Penelitian ini berjumlah 6 remaja laki-laki yang berusia 16-18 tahun yang merokok
minimal 4 batang dalam sehari. Pemilihan subjek dilakukan di dua tempat,4 subjek
diambildi komplek Stadion Manahan Solo, dan 2 subjekdi rumah peneliti di daerah Palang
Joglo, Kadipiro, Solo.Sebelum memilihsubjek, seseorang cenderung menjadi perokok
apabila telah mengkonsumsi minimal 4 batang perhari.
Dalam penelitian ini kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
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diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja yang merokok ada dua.
Faktor yang pertama adalah faktor internal yaitu kecerdasan, kondisi fisik, self appraisal dan
Roles you play-role taking .Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang dibagi menjadi
dua yaitu faktor lingkungan dan Reference groups.
Secara Umum konsep diri adalah sautu gambaran diri seseorang atau kepercyaaan
atau keyakinan pada diri sendiri dengan positif dan negatif. Pandangan seseorang dengan
bagaimana menyikapi dirinya sendiri dengan mudah terpengaruh dengan hal negatif atau
tidak terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman sebaya pada remaja di dalam
pergaulan dengan perilaku merokok seperti dengan hasil penelitian remaja banyak
terpengaruh oleh teman dan lingkungan disekolah.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang hubungan konsep
diri dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan
Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep diri remaja diSMA Angkasa 1 Lanud soewondo Medan Tahun 2020 yang berada
pada kategori positif sebanyak 34 orang (56,67%)
2. Perilaku merokok remaja diSMA Angkasa 1 Lanud soewondo Medan Tahun 2020 yang
berada pada kategori tinggi 24 orang (40,00%).
3. Berdasarkan hasil uji chi-square didapakan p value = 0,000 sehingga ada hubungan
antara konsep diri dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Angkasa 1 Lanud
soewondo Medan Tahun 2020.
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