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Abstract. 
The aim of this study was to determine whether the predictor of Protection Motivation Theory (PMT) 
can predict smoking behavior among young adult women that are not married yet in Surabaya. This 
research conducted on 31 young adult women, those between age of 18-24,6 years old. The instrument 
was psychological scale, which was PMT scale among smoker that compiled by researcher based 
on the dimensions of Protection Motivation Theory by Rogers (1975) and smoking behavior scale 
which was translated from Glover-Nillson Smoking Behavior Questionnaire (GN-SBQ) by Glover 
and Nilsson (2005). Research result show that Protection Motivation Theory can be use to predict 
the smoking behavior among young adult women that are not married yet in Surabaya.
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Abstrak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prediktor Protection Motivation Theory (PMT) 
dapat digunakan untuk mempredisksi perilaku merokok wanita dewasa awal yang belum menikah 
di Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada 31 orang wanita dewasa awal, yaitu mereka yang berusia 
18-24,6 tahun.  Alat pengumpulan data berupa skala psikologis, yaitu skala PMT pada perokok 
yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi Protection Motivation Theory dari Rogers 
(1975) dan skala perilaku merokok yang merupakan hasil penerjemahan dari Glover-Nillson 
Smoking Behavior Questionnaire (GN-SBQ) oleh Glover dan Nilsson (2005). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Protection Motivation Theory dapat digunakan untuk memprediksi perilaku 
merokok wanita dewasa awal yang belum menikah di Surabaya.

Kata Kunci: Protection Motivation Theory; Perilaku merokok; Wanita dewasa awal.
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PENDAHULUAN 

Merokok adalah aktivitas membakar 
daun tembakau kering dan menghisap asap 
pembakarannya (Eriksen, Mackay, & Ross, 2012). 
Secara umum, merokok diketahui merupakan 
perilaku yang tidak sehat. Namun faktanya jumlah 
perokok dunia khususnya di Indonesia terus 
meningkat. Menurut data yang dihimpun oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS; 2012), sebanyak 64,06% 
rumah tangga di Indonesia memiliki satu atau lebih 
anggota keluarganya berusia 10 tahun keatas yang 
merokok, dengan jenis rokok filter 74,15% dan non 
filter 21,04%. BPS (2012) menyebutkan bahwa rata-
rata konsumsi rokok mereka ini bervariasi, antara 
kurang dari enam batang per minggu (0,56%) 
hingga yang terbanyak 217 batang per minggu 
(1,52%). Data dari Kementerian Kesehatan dalam 
Global Adults Tobacco Survey (GATS): Indonesia 
Report (dalam National Institute of Health 
Research and Development, 2011) yang dilakukan 
di berbagai lokasi di Indonesia menyebutkan, total 
keseluruhan dewasa pengguna rokok tembakau di 
Indonesia telah mencapai 34,8% dari total populasi, 
atau sekitar 59,9 juta orang dewasa saat ini dengan 
total komposisi 60,9% pria dan 2,3% wanita. Data 
pengguna rokok ini secara umum menempatkan 
Indonesia di nomor empat dunia dengan jumlah 
penduduk merokok terbanyak menyusul Cina, 
Rusia, dan Amerika Serikat (Eriksen, Mackay, & 
Ross, 2012).
 Anggapan-anggapan seperti memper- 
mudah sosialisasi dalam pergaulan atau 
persahabatan, mengurangi stress, memunculkan 
perasaan percaya diri serta kedewasaan dan 
kejantanan, maupun menimbulkan rasa nikmat dan 
kenyamanan dipercaya sebagai cara pengambilan 
sikap bagi para perokok (Sandek & Astuti, 2007). 
Sebagian orang juga merasakan bahwa merokok 
adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, 
dapat menimbulkan ketenangan dan hidup bisa 
menjadi terasa tanpa beban, juga memberikan 
kenikmatan atau kepuasan psikologis bagi 
penggunanya (Salawati & Amalia, 2010). Dengan 
adanya pengetahuan, keyakinan, dan sikap yang 
positif terhadap perilaku merokok inilah, seseorang 
bisa menentukan sikap mereka terhadap perilaku 

merokok itu sendiri (Sandek & Astuti, 2007). Tidak 
hanya memunculkan hal-hal positif, disisi lain, 
secara psikologis rokok juga dapat menyebabkan 
munculnya hal-hal yang negatif karena rokok 
dapat memunculkan perilaku yang spesifik seperti 
sifat impulsif, ekstroversi, suka mengambil resiko, 
banyak bergerak, cemas (Ma’sum dalam Nurlailah, 
2010), dan yang paling parah, kecanduan.
 Terdapat  beberapa   faktor   yang 
menyebabkan seorang wanita merokok. Menurut 
Andrews (2003), wanita cenderung memunculkan 
perilaku merokok dibawah tekanan emosi, 
menjadikannya koping ketika sedang dalam 
kondisi marah atau frustasi. Sementara bagi pria, 
rokok merupakan media relaksasi. Meningkatnya 
ketergantungan akan rokok pada wanita terjadi 
tidak hanya karena wanita merasa kurang 
percaya diri dan lebih bergantung pada rokok, 
namun juga menganggap mereka lebih mudah 
stress dibandingkan dengan pria yang merokok 
(Jacobson dalam Andrews, 2003). Mereka yang 
mulai merokok sejak masa remaja percaya bahwa 
merokok merupakan salah satu cara untuk 
mengontrol berat tubuh mereka menuju bobot 
yang ideal, walaupun hal ini berkebalikan dengan 
kenyataannya (Andrews, 2003). Faktor lain menurut 
Grogan dkk. (2010), wanita memunculkan perilaku 
merokok karena mereka percaya bahwa dengan 
merokok, kulit mereka akan tampak lebih halus 
dan awet muda. Para perokok ini juga percaya 
bahwa dengan merokok, mereka akan terlihat 
lebih keren, dewasa, serta terlihat mewah (Grogan, 
dkk., 2010). Hal ini tentu berkebalikan dengan 
fakta yang sesungguhnya bahwa dengan merokok, 
kulit justru akan terlihat lebih rusak. Selain itu 
Rafsanjani (2011) menyebutkan karena majunya 
perkembangan jaman saat ini diikuti pula dengan 
gaya hidup yang semakin meningkat, membuat 
seorang wanita memunculkan perilaku merokok. 
Lebih lanjut menurut Rafsanjani (2011), emansipasi 
wanita juga menjadi titik balik bagi para wanita 
modern saat ini untuk mendapatkan hak yang sama 
dengan kaum pria sehingga mungkin banyaknya 
pola pikir perempuan yang melebihinya. Sementara 
Andrews (2003) dan Grogan (2003) menjelaskan 
dampak dari segi psikologis dan segi kesehatan, 
Lestari (2010) yang sejalan dengan Rafsanjani 



Prediktor Protection Motivation Theory terhadap Perilaku Merokok Wanita Dewasa Awal yang Belum Menikah di Surabaya

81

Dimas Riztiardhana, Triana Kesuma Dewi

Jurnal Psikologi Kliniis dan Kesehatan Mental
vol.02 No. 02, Agustus 2013

(2011) mengemukakan tiga alasan umum yang 
menjadi faktor mengapa seorang wanita merokok. 
Faktor-faktor ini diantaranya ada faktor individu, 
faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan 
pergaulan.
 Jika dikaji menurut sudut pandang PMT 
yang merupakan teori tentang perilaku sehat 
manusia dipandang dari munculnya rasa takut (fear 
appeal), tentu bisa menjadi pertanyaan mengapa 
seseorang dapat memunculkan perilaku merokok 
jika mereka sudah memahami bahaya yang dapat 
terjadi pada mereka. Dalam hal ini, merokok bisa 
saja terjadi karena strategi threat appraisal lebih 
mengarahkan pada munculnya perilaku merokok. 
Ataupun sebaliknya, mereka mungkin tidak 
berhasil dalam coping appraisal. Walaupun tidak 
menutup kemungkinan jika faktor-faktor lain yang 
terlibat dalam muculnya perilaku merokok seperti 
pengaruh sosial, psikologis, ataupun biologis justru 
menjadi faktor utama yang melatarbelakangi 
seseorang merokok, khususnya pada wanita.
 Munculnya perilaku merokok memang 
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik dari 
segi sosial, psikologis, maupun biologi. Seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 
segi sosial, seseorang merokok dapat terjadi 
karena tuntutan peran maupun pengaruh teman 
sebaya. Dalam segi psikologis, perokok yakin 
bahwa rokok dapat menenangkan pikiran mereka 
dan dapat dengan segera melupakan stress yang 
mereka alami. Sedangkan dalam segi biologi, 
herediter juga ikut memengaruhi seseorang dalam 
tindakan merokoknya. Umumnya para perokok ini 
mengetahui bahwa merokok dapat menyebabkan 
berbagai macam penyakit seperti kanker paru, 
jantung dan pembuluh darah, serta penyakit berat 
lainnya. Namun penggunaannya tetap berjalan, 
malah cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun. Dengan mengesampingkan pengetahuan 
akan dampak buruk bagi kesehatan mereka ini, 
tentunya akan semakin merusak tubuh mereka jika 
penggunaan rokok dilakukan secara konsisten.
 Wanita yang merokok sendiri memang 
dapat mengadopsi salah satu atau mungkin semua 
faktor yang telah dijelaskan tadi. Dengan kata lain, 
terdapat banyak alasan yang menjadi latar belakang 
bagi seorang wanita untuk merokok. Hal ini 

terlepas dari pemahaman mereka akan kesehatan, 
khususnya mengenai kesehatan reproduksi. 
Masalah kesehatan bagi wanita, khususnya pada 
bagian reproduksi, merupakan perhatian sejak dulu. 
Namun bagaimana mungkin hal ini bisa begitu saja 
dikesampingkan oleh mereka yang merokok.
 Protection Motivation Theory merupakan 
salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku 
sehat manusia yang mestinya dapat digunakan 
untuk memprediksikan perilaku merokok ini. 
Penelitian mengenai perilaku merokok dan PMT 
memang telah ada sebelumnya. Namun belum 
ada yang mengaitkan dengan wanita dewasa awal 
yang belum menikah karena memang kebanyakan 
penelitian mengenai rokok adalah untuk usia 
remaja. Karena itu penulis ingin mengetahui lebih 
lanjut apakah Protection Motivation Theory dapat 
digunakan sebagai prediktor perilaku merokok 
wanita dewasa awal yang belum menikah. 
 

METODE PENELITIAN

 Keseluruhan subyek dalam penelitian 
ini adalah wanita dewasa awal, yaitu mereka yang 
berumur 18-24,6 tahun menurut Badan Pusat 
Statistik (2005). Teknik pengambilan sampel yang 
dipilih penulis adalah aksidental. Teknik ini dipilih 
karena dalam penelitian ini tidak dapat diketahui 
secara pasti jumlah seluruh perokok wanita yang 
belum menikah sehingga sulit memilih subjek 
secara acak.
 Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 31 subyek. Usia sampel yang paling banyak 
berada dalam rentang 20-22 tahun, dengan total  
persentasi 87,1% meliputi keseluruhan wilayah 
Surabaya. Mayoritas subjek penelitian adalah 
mahasiswi (93,55%) dimana banyaknya jumlah 
mahasiswi sebagai subjek penelitian tidak terlepas 
dari rentang usia yang dibatasi antara 18 hingga 24,6 
tahun dimana di kota besar yang banyak menuntut 
pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut 
masyarakatnya untuk memiliki pendidikan yang 
terspesialisasi (Hartomo & Aziz, 1993). 
 Berdasarkan kategori penggunaan rokok, 
didapatkan bahwa 38,71% dari keseluruhan subjek 
berada dalam kategori perokok kuat, 35,48% dalam 
kategori sedang, dan sisanya dalam kategori ringan. 
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Mayoritas pengguna rokok ini adalah perokok 
okasional (70,97%) yang berarti mereka merokok 
dengan intensitas atau ritme yang tak tentu. Data 
yang diperoleh juga mennjukkan bahwa subjek 
penelitian telah merokok sejak usia remaja. 
Sementara sementara 90,32% dari mereka memiliki 
paling tidak seorang dari anggota keluarganya yang 
merokok. 
 Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala PMT pada perokok yang 
disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi 
PMT dari Rogers (1975) dan skala perilaku merokok 
yang merupakan hasil penerjemahan dari Glover-

Nilsson Smoking Behavior Questionnaire (GN-
SBQ) oleh Glover, dkk. (2005). Koefisien reliabilitas 
Alpha Cronbach skala PMT pada perokok adalah 
0,853 pada severity, 0,857 pada vulnerability, 
0,815 pada rewards, 0,803 pada response efficacy, 
0,886 pada self efficacy, 0,726 pada response 
cost. Sementara untuk GN-SBQ diperoleh nilai 
reliabilitas sebesar 0,836. Analisis data dilakukan 
dengan teknik statistik regresi linear berganda 
dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. 

Tabel 1 Hasil Uji Korelasi

Pearson Corelation
Sig.

(1-tailed)
Merokok 1 1,000
Severity -0,357 0,024
Vulnerability -0,298 0,051
Rewards 0,290 0,057
Self efficacy -0,346 0,028
Response cost -0,701 0,000
Response efficacy 0,778 0,000

Hal ini dilakukan setelah data lulus asumsi yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multi kolinearitas, 
dan uji homoskedaisitas.

HASIL PENELITIAN

 Sebelum uji regresi dilakukan, terlebih 
dahulu dilakukan uji korelasi untuk mengetahui 
hubungan Protection Motivation Theory terhadap 
perilaku merokok. Dari hasil uji korelasi, ditemukan 
bahwa dari 6 indikator PMT, 2 diantaranya terbukti 
tidak berhubungan secara signifikan dengan 

perilaku merokok. Indikator ini adalah vulnerability 
dan rewards.
 Analisis selanjutnya yang dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi dapat menjawab 
pertanyaan penelitian. Model PMT yang di dalamnya 
terdapat prediktor severity, response efficacy, self 
efficacy, dan response cost hanya 1 prediktor yang 
secara kuat dapat memprediksi perilaku merokok 
pada wanita dewasa awal yang belum menikah di 
Surabaya yaitu response cost. Kontribusi masing-

Tabel 2 Kontribusi Tiap Prediktor terhadap Variabel Dependen

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

Perilaku Merokok 1,799 16,230 0,111 0,913
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Berdasarkan tabel di atas, dapat ditentukan 
prediktor mana saja yang dapat digunakan untuk 
memprediksi perilaku merokok. Dengan derajat 
kebebasan (df) 26 dan p signifikansi sebesar 0,05. 
Dari sini maka didapatkan T tabel sebesar 2,056. 
Jika T hitung > T tabel, maka regresi dapat diterima. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari prediktor 
severity, response cost, response efficacy, dan self 
efficacy, hanya response cost  yang memiliki nilai T 
hitung yang tinggi dari pada T tabel yaitu  sebesar 
2,876. Selain itu nilai p siginifikansi pada tabel diatas 
pada masing-masing prediktor menunjukkan nilai 
lebih dari 0,05 yang artinya variabel independen 
tidak mampu memprediksi variabel dependen. 
Hanya prediktor response cost dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,008 yang dapat dikatakan 
mampu memprediksi variabel terikat.

PEMBAHASAN

 Protection Motivation Theory merupakan 
model pendekatan yang dapat digunakan untuk 
memprediksikan perilaku sehat seseorang (Rogers, 
1975; dalam Steptoe 2010). Lebih jelasnya, Norman, 
Boer, dan Seydel (2005) menjelaskan bahwa PMT 
merupakan kerangka untuk memahami suatu 
akibat dari rasa takut (fear appeal). Kerangka ini 
digunakan untuk menjelaskan perilaku sehat 
manusia dimana rasa takutlah yang digunakan 
untuk mengontrol atau mengubah perilaku dan 
sikap seseorang. Perilaku yang dimaksud dalam 
PMT mencakup perilaku merokok yang dibahas 
dalam penelitian ini. Secara teori, perilaku merokok 
merupakan salah satu perwujudan dari respon 
maladaptif. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku 
maladaptif macam ini muncul karena pelakunya 

tidak memahami ancaman yang bisa terjadi selama 
perilaku tak sehat dilakukan (Steptoe, 2010).
 Perilaku merokok yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah perilaku merokok pada wanita 
dewasa awal di Surabaya. Konteks penelitian dipilih 
karena dewasa awal merupakan orang-orang dengan 
periode dimana manusia menghadapi penyesuaian 
pola-pola kehidupan, seperti peran dan sikap, yang 
baru dan juga harapan-harapan sosial yang baru 
(Hurlock, 1980). Tugas-tugas perkembangan seorang 
dewasa awal, khususnya bagi mereka yang belum 
menikah, banyak dipusatkan pada mendapatkan 
pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup 
bersama suami atau istri dan membentuk suatu 
keluarga, membesarkan anak, mengatur rumah 
tangga, bertanggung jawab sebagai seorang warga 
negara, maupun bergabung dalam suatu kelompok 
sosial (Hurlock, 1980). Sedangkan Surabaya dipilih 
sebagai konteks penelitian karena sebagai kota 
besar, masyarakatnya cenderung heterogen dan 
memiliki ikatan sosial yang rendah (Hartomo & Aziz, 
1993). Masyarakat kota yang memiliki penilaian 
sosial tinggi akan perbedaan status, kepentingan, 
dan situasi hidupnya memiliki pengaruh terhadap 
sistem yang ada di kota itu sendiri.
 Dalam penelitian ini, didapatkan hasil 
analisis data yang menunjukkan bahwa Protection 
Motivation Theory dapat digunakan sebagai 
prediktor perilaku merokok wanita dewasa muda 
yang belum menikah di Surabaya sebesar 62,2%. 
Hasil uji regresi memang menerima hipotesis 
alternatif sebagai jawaban pertanyaan penelitian. 
Namun dari enam prediktor Protection Motivation 
Theory yang antara lain ada severity, vulnerability, 
rewards, response efficacy, self efficacy, dan response 
cost, hanya ada satu yang memenuhi uji regresi. 
Prediktor ini adalah response cost dengan nilai 

Severity 0,141 0,397 0,083 0,356 0,725

Response efficacy -0,028 0,533 -0,012 -0,053 0,958

Self efficacy -0,278 0,321 -0,185 -0,865 0,395

Response cost 1,795 0,624 0,667 2,876 0,008

masing prediktor dapat dilihat dari tabel berikut : 
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p signifikansi sebesar 0,008 dimana prediktor 
ini memiliki nilai dibawah 0,05 yang merupakan 
syarat agar prediktor dapat dikatakan mampu 
memprediksi variabel terikat. Sementara lima 
prediktor yang lain kurang dapat memprediksi 
perilaku merokok.
 Hasil analisis dari severity menunjukkan 
bahwa prediktor ini kurang dapat memprediksikan 
perilaku merokok wanita dewasa awal yang belum 
menikah di Surabaya. Hal ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh MacDonell dkk. 
(2013) yang meneliti PMT pada perokok di Cina 
dimana hasil penelititannya mendukung severity 
sebagai salah satu prediktor perilaku merokok. 
Perbedaan dapat terjadi mengingat jumlah subjek 
penelitian MacDonell dkk. (2013) mencapai lebih 
dari 553 orang. Penulis juga mengindikasikan aitem-
aitem yang memiliki desirabilitas tinggi. 
 Uji analisis dari response efficacy 
menunjukkan bahwa prediktor ini kurang dapat 
memprediksikan perilaku merokok wanita dewasa 
awal yang belum menikah di Surabaya. Hasil 
penelititan ini sejalan dengan apa yang ditemukan 
oleh Cismaru (2006) bahwa response efficacy 
secara tidak signifikan dapat memprediksi perilaku 
sehat seseorang. Hal ini mungkin bertentangan 
dengan hasil penelitian MacDonell, dkk. (2013) 
yang menyatakan sebaliknya. Perbedaan ini 
terkait perbedaan bangsa dan budaya serta fokus 
penelitiannya. Walaupun prediktor yang digunakan 
sama-sama mengukur perilaku sehat. 
 Self efficacy menunjukkan bahwa prediktor 
ini kurang dapat memprediksikan perilaku 
merokok wanita dewasa awal yang belum menikah 
di Surabaya. Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Morman 
(2000; dalam Lewis, LaRose, Rifon, dan Wirth, 
2007) mengenai uji self efficacy yang dilakukannya 
pada pelajar yang akan menjalani testicularself 
examination (TSE) dimana hasilnya sangat 
berpengaruh pada self efficacy. Perbedaan hasil 
penelitian ini terjadi karena karakteristik subjek 
penelitian yang berbeda jika dilihat dari usia dan 
tujuan penelitiannya.

Hasil uji analisis dari response cost 
menunjukkan bahwa prediktor ini dapat 
memprediksikan perilaku merokok wanita dewasa 

awal yang belum menikah di Surabaya. Penelititan 
yang sama dilakukan oleh MacDonell dkk. (2013) 
pada remaja di Cina mengatakan bahwa response 
cost memiliki tingkat prediksi yang cukup tinggi 
untuk para perokok tersebut. Hasil yang senada 
dipaparkan oleh Cismaru (2006) yang mengatakan 
bahwa response cost memiliki hubungan yang 
positif terhadap perilaku tidak sehat secara umum. 
Bahwa semakin tinggi nilai response cost seseorang, 
maka semakin tinggi pula perilaku tidak sehat yang 
akan mereka jalankan. Kesamaan dalam penelitian 
ini dapat terjadi mengingat apa yang telah dijelaskan 
oleh Lewis, LaRose, Rifon, dan Wirth (2007) yang 
menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki 
informasi mengenai pilihan perilaku adaptif, 
mereka mereka akan cenderung untuk melakukan 
yang tindakan yang mengarah pada pilihan 
maladaptif. Dengan kata lain, fear appeal tidak 
akan bekerja kecuali orang tersebut memiliki rasa 
takut. Dalam hal ini informasi mengenai dampak 
negatif merokok tidak memengaruhi perubahan 
nilai subjek penelitian sehingga banyak subjek yang 
mendukung tingginya nilai prediktor ini. Khususnya 
bagi dewasa awal yang perubahan minatnya masih 
dipengaruhi oleh keadaan sosial pasca masa remaja 
(Hurlock, 1980). 
 Prediktor vulnerability dan rewards tidak 
dapat dianalisis dalam uji regresi karena kedua 
prediktor ini terbukti tidak memiliki korelasi yang 
signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini berarti 
bahwa prediktor vulnerability dan rewards tidak 
dapat digunakan untuk memprediksi perilaku 
merokok pada wanita dewasa awal yang belum 
menikah di Surabaya. Korelasi yang tidak signifikan 
menunjukkan bahwa kebanyakan subjek penelitian 
tidak menemukan masalah mengenai seberapa 
rentan diri mereka terhadap bahaya merokok. Selain 
itu, subjek penelitian lebih banyak mengidentifikasi 
manfaat yang diperoleh dari merokok dari resiko 
yang ditimbulkan itu sendiri. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh MacDonell dkk. 
(2013) yang mengatakan bahwa dua prediktor ini 
mampu memprediksi perilaku merokok. Perbedaan 
dapat terjadi karena subjek penelitian yang lakukan 
oleh penulis berbeda dengan subjek penelitian yang 
digunakan oleh MacDonell dkk. (2013) yaitu remaja 
yang ada di Cina.
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KESIMPULAN

 Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
Protection Motivation Theory dapat digunakan 
sebagai prediktor perilaku merokok yang 
dimunculkan wanita dewasa awal yang belum 
menikah di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 
prediktor response cost dalam PMT yang diketahui 
mampu memprediksi perilaku merokok pada 
wanita dewasa awal yang belum menikah di 
Surabaya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 
untuk memperbanyak data dengan menyebarkan 
kuesioner-kuesioner penelitian lebih banyak 
lagi. Diharapkan dengan banyaknya data yang 

diterima, penelitian yang dilakukan akan semakin 
reliabel. Disarankan juga untuk melakukan kontrol 
terhadap variabel lain yang dapat memengaruhi 
prediktor. Misalnya dengan memperhatikan 
metode pengambilan data atau faktor lain yang 
mempengaruhi seseorang untuk mulai merokok. 
Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah 
apakah jawaban yang diberikan oleh subjek selama 
berpartisipasi dalam penelitian dipengaruhi oleh 
orang lain disekitarnya. Selain itu bagi wanita yang 
menjalankan kebiasaan merokok,agar mencari tahu
lebih banyak informasi mengenai dampak-dampak 
dari merokok. Penelitian mengenai PMT pada pero-
kok ini dapat dijadikan masukan bagi mereka yang 
ingin berhenti merokok.
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