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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Setelah semua data penelitian diperoleh, maka dilakukan uji 

asumsi sebagai syarat untuk melakukan analisis data. Uji asumsi 

yang dilakukan adalah uji  normalitas sebaran variabel penelitian dan 

uji linieritas hubungan variabel bebas dan tergantung. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran 

data terdistribusi secara normal atau tidak. Data setiap variabel 

diuji normalitasnya dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Sciense (SPSS) for Windows Release 13.00 

dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji 

normalitas menunjukkan bahwa : 

a. Pengujian normalitas variabel perilaku merokok pada 

mahasiswa  diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,916 dengan p=0,001 (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi tidak normal, sehingga dibutuhkan proses 

explore untuk melihat ketidaknormalannya. Setelah itu 

didapatkan 5 subyek ekstrim yang memiliki nilai di bawah 45, 

untuk mendapatkan distribusi yang normal subyek ekstrim 

dengan nilai dibawah 45 harus digugurkan. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. Ada perubahan 
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setelah 5 subyek digugurkan, secara normalitas sudah dapat 

dikatakan memiliki distribusi yang normal pada variabel 

perilaku merokok dengan diperoleh nilai uji Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 1,305 dengan p=0,066 (p>0,05), tetapi 

untuk variabel stres dalam menyusun skripsi belum memiliki 

distribusi yang normal karena p masih dibawah 0,05. 

Sehingga perlu dilakukan explore untuk mencari subyek 

bermasalah. 

b. Pengujian normalitas variabel perilaku stres dalam menyusun 

skripsi  diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 

1,600 dengan p=0,0012 (p<0,05). Setelah itu didapatkan 4 

subyek ekstrim yang memiliki nilai di bawah 65, untuk 

mendapatkan distribusi yang normal subyek ekstrim dengan 

nilai dibawah 65 harus digugurkan. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E-1 

Setelah melakukan proses pengguguran subyek, jumlah 

subyek menjadi 51 dari 60 subyek, setelah itu data dapat 

dikatakan memiliki distribusi yang normal dengan hasil uji 

normalitas sebagai berikut : 

a. Pengujian normalitas variabel stres dalam menyusun 

skripsi diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 

0,806 dengan p=0,534 (p>0,05). Hal ini berarti bahwa 

variabel stres dalam menyusun skripsi tersebut 

berdistribusi normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2 
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b. Pengujian normalitas variabel perilaku merokok pada 

mahasiswa diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,193 dengan p=0,116 (p>0,05). Hal ini berarti 

bahwa variabel perilaku merokok pada mahasiswa tersebut 

berdistribusi normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan terhadap model hubungan yaitu 

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. 

Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan 

program Statistical Package for Social Sciense (SPSS) for 

Windows Release 13.00. 

Hasil uji linieritas didapatkan koefisien Flinierrxy sebesar 6,595 

dengan p=0,013 (p<0,05), maka ada hubungan yang linier antara 

stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku merokok pada 

mahasiswa. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-3 

B. Uji Hipotesis  

Koefisien korelasi Product Moment antara stres dalam menyusun 

skripsi dengan perilaku merokok pada mahasiswa diperoleh sebesar 

rxy = 0,344 dengan p=0,007 (p<0,01) dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciense (SPSS) for Windows Release 

13.00. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada hubungan postif yang 

sangat signifikan antara stres dalam menyusun skripsi dengan 

perilaku merokok pada mahasiswa, maka hipotesis penelitian ini 

dapat diterima. Data selengkapnya dapat dilihat dilampiran F. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik korelasi product moment diperoleh rxy = 0,344 dengan 

p=0,007 (p<0,01). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif yang sangat signifikan antara stres dalam 

menyusun skripsi dengan perilaku merokok pada mahasiswa. 

Semakin tinggi stres dalam menyusun skripsi maka semakin tinggi 

pula perilaku merokok pada mahasiswa. Artinya, hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Parrot (1999, h. 817) mengenai hubungan antara stres dengan 

perilaku merokok yang dilakukan pada orang dewasa dan remaja 

menyatakan bahwa adanya perubahan emosi selama mereka 

merokok, sesorang yang telah selesai merokok akan kembali 

merokok lagi untuk mencegah agar stres tidak kembali datang. 

Pada penelitian Komasari dan Helmi (2000, h. 44) 

menyatakan bahwa kepuasan psikologis merokok diperkuat oleh 

efek-efek setelah merokok. Merokok sudah menjadi salah satu 

bagian dari hidup, dan bagi mereka yang memiliki perilaku merokok 

merasa bahwa merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis 

yang menyenangkan. Komasari dan Helmi menyatakan (2000, h. 45) 

bahwa ketika subjek dalam kondisi tertekan atau sedang stres maka 

perilaku yang paling banyak muncul adalah perilaku merokok. 

Mengkonsumsi rokok ketika stres merupakan upaya-upaya 

pengatasan masalah yang bersifat emosional atau sebagai rasa akan 
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kecemasan yang dialihkan kepada aktifitas merokok. Hal ini semakin 

mempertegas mengapa sesorang yang merokok merasakan 

kenikmatan setelah merokok, karena perilaku merokok dipandang 

sebagai upaya penyeimbang dalam kondisi tertekan atau stres 

Walker (dalam Hasnida dan Kemala, 2005, h 110) 

mengatakan bahwa penyebab remaja mengalami ketegangan dan 

masalah bisa berasal dari hubungan antara teman dan keluarga, 

tekanan di sekolah atau guru dan pekerjaan rumah. Stres yang 

banyak dialami remaja bersumber dari dua hal yaitu dari lingkungan 

keluarga dan sekolah. Merokok merupakan cara yang dipilih oleh 

individu untuk dapat mengobati gejala stres yang sedang dirasakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parrot (1999, h. 819) menyatakan 

bahwa rokok membantu meringankan perasaan stres dan ada 

perubahan emosi yang dialami oleh individu selama merokok, 

merokok dapat membuat seseorang yang stres menjadi tidak stres 

lagi. Hal itulah yang menyebabkan seseorang yang sedang 

mengalami stres cenderung mencari pelarian merokok dan akan terus 

kembali merokok.  

Mahasiswa cenderung memiliki stres yang tinggi pada saat 

menyusun skripsi sehingga perilaku merokok pun ikut meningkat 

tanpa mereka sadari, mereka kurang mampu untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi ketika sedang menyusun skripsi 

sehingga mencari aktifitas lain seperti merokok untuk mengalihkan 

rasa cemas atau stres. Mahasiswa yang mampu mengatasi rasa cemas 

yang berlebihan, maka akan dapat mengurangi rasa tertekan akibat 
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tuntutan dalam menyusun skripsi sehingga stres dalam menyusun 

skripsi pun akan rendah dan akan berpengaruh pula terhadap 

perilaku merokoknya. Mahasiswa yang dapat mengatasi hal tersebut 

dapat menganggap skripsi bukan sesuatu hal yang menakutkan 

sehingga dapat berdampak positif bagi dirinya, sehingga hal tersebut 

dapat meminimalisir munculnya perilaku merokok yang meningkat. 

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan 

berupa sumbangan efektif sebesar 11,90 % hal ini menunjukan 

bahwa stres dalam menyusun skripsi mempengaruhi perilaku 

merokok pada mahasiswa, sedangkan sisanya 88,10 % dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal lainnya seperti orang 

tua, teman sebaya, faktor kepribadian, dan pengaruh iklan. Aspek-

aspek stres dalam menyusun skripsi seperti fisik, emosional, 

intelektual, dan interpersonal berpengaruh terhadap perilaku 

merokok pada mahasiswa.  

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perilaku merokok 

pada mahasiswa tergolong tinggi, dengan mean hipotetik sebesar 

42,5 dan mean empirik 56,73. Hal ini mengindikasikan bahwa 

mahasiswa cenderung memiliki perilaku merokok secara berlebihan, 

terlihat pada hasil wawancara terhadap subjek bahwa rata-rata 

mereka selalu menyempatkan untuk merokok setelah menghadap 

dosen pembimbing maupun sebelum bimbingan 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan stres dalam menyusun 

skripsi tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil mean 

hipotetiknya adalah 72,5 dan mean empirik dari stres dalam 
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menyusun skripsi adalah 91,25. Hal ini mengindikasikan bahwa 

mahasiswa memiliki stres yang tinggi dalam menyusun skripsi, 

sehingga menjadikan perilaku merokok sebagai pelarian agar 

terhindar dari stres yang sedang dialaminya. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan keterbatasan yang 

dimilki oleh peneliti, kelemahan yang dialami selama penelitian 

berlangsung yaitu tempat penelitian yang berada di area kampus 

yang suasananya ramai sehingga subjek sulit untuk berkonsentrasi 

saat mengisi skala penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




