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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

5.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran item normal 

atau tidak dan linier atau tidak hubungan antara variabelbebas dengan 

variabeltergantungnya. Uji normalitas dan uji linier dilakukan dengan 

menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS). 

5.1.1. Uji Normalitas  

1. Pengetahuan Bahaya Merokok 

Uji normalitas terhadap tes pengetahuan bahaya merokok 

menggunakan Kolmogrov-Smirnov yang terdapat nilai K-S-Z 2,321 

menunjukan hasil p sebesar 0.000 (p<0.05) yang berarti distribusi 

penyebaranya tidak normal. 

2. Perilaku merokok 

Uji normalitas terhadap angket perilaku merokok dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang terdapat nilai K-S-Z  

1,867 menunjukan hasil p sebesar 0,002 (p<0.05) yang berarti 

bahwa distribusi penyebaranya tidak normal. 

5.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan teknik spearmans rho untuk menguji 

hipotesis penelitian. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut.  

Penelitian ini menunjukan nilai rs = 0,143 dengan p sebesar 0.117 

(p>0,05). Hasil tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan negatif 
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antara pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok. 

Sehingga antara variabel pengetahuan bahaya merokok dan perilaku 

merokok tidak berkolerasi secara signifikan. Hal ini juga disebabkan oleh 

hasil uji normalitas yang tidak normal pada kedua variabel.  

Dengan demikian, hasil ini menunjukan bahwa hipotesis yang 

mengatakan terdapat hubungan negatif antara pengetahuan bahaya 

merokok dengan perilaku merokok ditolak. 

5.3. Pembahasan  

Berdasarkan  hasil analisis data menunjukan bahwa koefisien 

korelasi spearman rho antara pengetahuan bahaya merokok dengan 

perilaku merokok rs = 0.143 dengan p sebesar 0.117 (p>0.05). hal ini 

menunjukan bahwa hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan negatif 

antara pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok ditolak. 

Semakin tinggi pengetahuan bahaya merokok tidak mempengaruhi  

perilaku merokok.  

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018) yang mengatakan bahwa 

terdapat hubungan  yang negatif antara pengetahuan dan perilaku 

merokok.  Semakin tinggi pengetahuan bahaya merokok maka semakin 

rendah perilaku merokok, dan sebalknya semakin rendah pengetahuan 

bahaya meorkok maka semakin tinggi perilaku merokok. (Park, et al., 

2018) menjelaskan bahwa pengetahuan bahaya merokok tidak 

mempengaruhi  perilaku merokok dengan kata lain untuk berhenti 

merokok, meskipun kesadaran untuk berhenti merokok kian meningkat 
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namun masih memerlukan cara lain untuk mengatasi strategi penghentian 

merokok dan intervensi bagi perokok.  

  Penjelasan lain dikemukakan oleh Amalia (2014) di dalam 

penelitianya bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku merokok. Hampir seluruh individu yang 

merokok dan memiliki pengetahuan tentang bahaya merokok pada 

kenyataanya mereka tetap merokok. Lebih lanjut Nugroho (2017) 

mengatakan bahwa perilaku merokok dapat dipengaruhi oleh adanya 

faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 

pertemanan dan keinginan pribadi.  

 Hal ini diperkuat dengan adanya pembahasan hasil penelitian oleh 

(Rachmat, Thaha, & Syafar, 2013) yang mengungkapkan bahwa 

Pengetahuan tentang bahaya merokok bukanlah predilktor perilaku 

merokok dengan kata lain  tidak ada hubungan antara pengetahuan 

bahaya merokok dengan perilaku merokok. 

 Hasil olah data variabel pengetahuan bahaya merokok dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa hasil mean empiric (Me)  adalah 

sebesar 10,14 dengan standar deviasi empiric (SDe) sebesar 2,368 dan 

nilai mean hipotetik (Mh) sebesar 6 sengan  standar deviasi hipotetik  

(SDh) sebesar 2. Me lebih besar daripada Mh, hal ini menunjukan bahwa 

pengetahuan bahaya merokok cenderung tinggi. SDe lebih besar 

daripada SDh, hal ini menunjukan bahwa pengetahuan bahaya merokok 

pada tiap responden memiliki variasi yang sangat tinggi. 

 Variabel perilaku merokok mempunyai mean empiric (Me) 

sebesar 308,72 dengan standar deviasi empiric (SDe) sebesar 201,097. 
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Dikarenakan variabel perilaku merokok tidak mempunyai penilaian 

terendah dan tertinggi maka yang dapat dibandingkan adalah mean nilai 

rerata dengan modus dan median. Modus perilaku merokok 240. Maka 

hal ini berarti perilaku merokok cenderung sedang karena nilai mean 

diatas median dan modus tetapi tidak lebih dari 1 SD. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yang dapat 

mempengaruhi hasil dalam penelitian yaitu : 

1. Kemungkinan situasi yang tidak kondusif ketika mengisi tes dan 

angket sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan 

subjek yang sebenarnya. 

2. Peneliti mengalami hambatan ketika pengambilan data, ada beberapa 

responden yang mengisi secara asal-asalan dikarenakan tidak tertarik 

dan mencontek temannya sehingga terdapat beberapa skala yang 

isinya sama. 

3. Subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini terlalu sedikit sehingga 

hasil penelitian tidak maksimal.  

4. Alat ukur yang dibuat oleh peneiliti dalam penelitian ini belum bisa 

mengungkap secara keseluruhan tentang perilaku dan pengetahuan 

bahaya merokok. 

5. Pada peneilitaian ini yang di ungkap hanya aspek dari tahu saja, 

belum sampai pada lima aspek lainya yaitu memahami, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

6. Terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap perilaku 

merokok.   

 


