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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

Sebelum uji hipotesis dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Uji asumsi terdiri 

dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui 

distribusi item normal atau tidak, selain itu sekaligus untuk mengetahui variabel 

yang dianalisis linier atau tidak.  

5.01.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik Kolomogrov-

Smirnov dengan bantuan program Statistical Package for Social Science 16.0 

for Windows. Kaidah normal yang digunakan adalah ketika p > 0,05 maka 

distribusi dikatakan normal dan sebaliknya ketika p ≤ 0,05 maka distribusi 

dikatakan tidak normal. 

1. Perilaku Merokok Remaja 

Hasil uji normalitas pada variabel X (Perilaku Merokok Remaja) 

diperoleh hasil K-S-Z sebesar 0,675 dengan p > 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa skor perilaku merokok  berdistrubusi normal. 

2. Konformitas Teman Sebaya 

Hasil uji normalitas pada variabel Y (Konformitas Teman Sebaya) 

memperoleh nilai K-S-Z sebesar 0,903 dengan p > 0,05. Dengan 

demikian dinyatakan bahwa skor konformitas teman sebaya 

berdistribusi normal. 
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5.01.2.  Uji Linearitas 

Uji linieritas menunjukan hasil Flinier sebesar 26,694 dengan nilai p < 0,01 

yang berarti kedua variabel dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang 

linier. 

5.01.3.  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah uji asumsi, dengan bantuan program 

Statistical Package for Social Science 16.0 for Windows. Dalam uji hipotesis 

digunakan teknik korelasi product moment. Uji hipotesis hubungan perilaku 

merokok remaja dengan konformitas teman sebaya pada pengguna rokok 

elektrik diperoleh hasil koefisien rxy sebesar 0,540 dengan nilai p < 0,01. Hasil 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

perilaku merokok remaja dengan konformitas teman sebaya pada pengguna 

rokok elektrik, yang berarti semakin tinggi konformitas teman sebaya maka 

semakin tinggi juga perilaku merokok elektrik pada remaja. Berdasarkan hasil 

uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis “terdapat hubungan 

positif antara konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok remaja 

pengguna rokok elektrik” diterima. 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan teknik korelasi Product Moment 

diperoleh koefisien rxy adalah 0,540 dengan p = 0,000 (p < 0,01). Hal ini berarti 

hipotesis penelitian yang diajukan diterima dan adanya hubungan yang signifikan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok remaja pengguna 

rokok elektrik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

konformitas teman sebaya maka akan semakin tinggi pula perilaku merokok 
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remaja pengguna rokok elektrik, demikian pula sebaliknya. Serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Molina (2017) tentang Hubungan antara 

Konformitas terhadap Perilaku Merokok pada Siswa SMP Negri 1 Loa Janan 

yang memiliki hubungan positif dan sangat signifikan antara konformitas dengan 

perilaku merokok siswa SMP Negri 1 Loa Janan dengan hasil r = 0,739.  

Sesuai dengan penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa konformitas 

teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja, seperti pendapat 

Sarafino (dalam Nasution, 2007) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor 

dimulainya perilaku merokok adalah dengan meniru perilaku orang lain atau 

modelling, layaknya meniru teman sebaya sebagai sosok panutan. Selain itu 

konformitas dilakukan remaja untuk mendapat pengakuan, sesuai dengan 

pendapat Levi (dalam Molina, 2017) yang menyebutkan bahwa remaja 

melakukan konformitas agar dapat terlihat sama dengan kelompok teman 

sebayanya dan diterima menjadi bagian dalam kelompok pertemanan sehingga 

terhindar dari celaan kelompok tersebut.  

Sumbangan efektif secara keseluruhan dalam penelitian ini sebesar 29,16% 

konformitas teman sebaya memengaruhi perilaku merokok remaja pengguna 

rokok elektrik, dan sisanya sebesar 70,84% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

lain, seperti pengaruh orangtua atau keluarga dan guru, faktor sosio-kultiral 

(kebiasaan budaya, tingkat pendidikan, kelas soial, gengsi, dan finansial), faktor 

kepribadian (kepuasan psikologis, perasaan percaya diri, lebih berani, lebih 

dewasa, lebih konsentrasi, lebih tenang maupun untuk menghilangkan 

kebosanan),  dan faktor variabel demografis (usia dan jenis kelamin). 

Konformitas atau mengadopsi perilaku orang lain dapat menjadi salah satu 

bentuk adaptasi individu di dalam kelompok pertemanan. Aspek – aspek 
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konformitas teman sebaya antara lain ketaatan, kekompakan, dan kesepakatan. 

Hasil penelitian terhadap variabel perilaku merokok remaja memiliki mean 

empirik = 65,90 dan standar deviasi empirik = 6,937, kemudian pada variabel 

konformitas teman sebaya diperoleh mean empirik sebesar 38,27 dan standar 

deviasi empirik sebesar 7,796.  

Pada pelaksanaannya penelitian ini berjalan dengan lancar, tetapi tidak 

terlepas dari beberapa kekurangan, antara lain: 

1. Saat proses pengisian skala dilakukan saat kelompok remaja berkumpul, 

sehingga kemungkinan subyek menjawab sesuai dengan jawaban 

kelompoknya dan tidak sesuai dengan keadaan dirinya. 

2. Situasi tempat umum yang cenderung ramai dan berisik dapat memengaruhi 

subyek dalam mengisi skala sehingga tidak membaca item yang diberikan 

dengan benar. 

3. Jumlah item yang cukup banyak memiliki kemungkinan subyek merasa 

bosan dan kurang maksimal dalam pengisiannya. 


