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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

      Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran skor dari 

variabel perilaku merokok dan sikap terhadap kesehatan. Sedangkan uji 

linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel sikap terhadap 

kesehatan dengan perilaku merokok. Uji normalitas dan uji linearitas dilakukan 

dengan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows 

release versi 21.0. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov Z 

(K-S Z). Data distribusi sebaran item dikatan normal, apabila data tersebut 

memiliki nilai taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05). 

Berdasarkan uji normalitas dengan bantuan program SPSS, diperoleh nilai 

signifikansi sebagai berikut : 

1) Uji normalitas terhadap variabel Perilaku merokok menunjukkan nilai 

Kolmogorov-Smornov Z sebesar 0,699 dengan nilai p = 0,713 (p>0,05), 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data perilaku merokok 

berdistribusi normal. 

2) Uji normalitas terhadap variabel sikap terhadap kesehatan menunjukkan 

nilai Kolmogorov-Smornov Z sebesar 0,992 dengan nilai p = 0,278 
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(p>0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data sikap terhadap 

kesehatan berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas  

Berdasarkan hasil uji linearitas antara variabel perilaku merokok dengan 

sikap terhadap kesehatan, diperoleh nilai FLinear = 4,229 dengan nilai p 

sebesar 0,042 (p<0,05). Hasil uji linearitas tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang linear antara variabel sikap terhadap kesehatan dengan 

perilaku merokok. 

5.1.2. Hasil Analisis Data 

5.1.2.1. Uji Hipotesis 

 Setelah melakukan uji asumsi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

hipotesis dengan teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson. Hasil uji 

hipotesis menunjukkan koefisien korelasi yaitu rxy = -0,206 dengan nilai  p = 0,021 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan diterima 

yaitu ada hubungan negatif antara sikap terhadap kesehatan dengan perilaku 

merokok pada taruna. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penghitungan uji hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, diperoleh koefisien 

korelasi rxy = -0,206 dengan nilai p = 0,021 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima yakni, ada hubungan 

negatif antara sikap terhadap kesehatan dengan perilaku merokok pada taruna. 

Dapat pula diartikan bahwa semakin tinggi sikap taruna terhadap kesehatan, 

maka semakin rendah perilaku merokok taruna. Sebaliknya semakin rendah 

sikap taruna terhadap kesehatan, maka semakin tinggi perilaku merokok taruna.  
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Taruna yang perilaku merokoknya berada dalam kategori tinggi, memiliki 

sikap negatif terhadap kesehatan. Hal tersebut disebabkan taruna kurang 

memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang memadai akan kesehatan. 

Sebaliknya, taruna yang perilaku merokoknya berada dalam kategori sedang dan 

tinggi, memiliki sikap yang positif terhadap kesehatan. Hal tersebut disebabkan 

karena taruna memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang memadai akan 

kesehatan. Pengetahuan dan kepercayaan menjadi hal yang penting, karena hal 

tersebut merupakan bagian dari komponen kognisi. Kognisi sendiri, adalah salah 

satu dari komponen sikap. 

Komponen kedua dari sikap adalah afeksi yang merupakan emosi atau 

perasaan yang muncul dalam diri taruna terhadap kesehatan. Taruna yang 

memiliki perasaan positif terhadap kesehatan, berarti memiliki sikap yang positif 

pula. Taruna yang memiliki sikap positif terhadap kesehatan, perilaku 

merokoknya rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian perasaan positif 

maupun perasaan negatif terhadap kesehatan akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya perilaku merokok taruna. 

Komponen ketiga dari sikap yang mampu menentukan tinggi rendahnya 

perilaku merokok adalah konasi. Komponen ini merupakan kecenderungan 

taruna untuk melakukan tindakan berdasarkan pada pengetahuan dan perasaan 

terhadap kesehatan. Pada penelitian ini konasi negatif ditunjukkan dengan 

kecenderungan perilaku untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan seperti pola makan, pola tidur, dan sebaginya. Ketika taruna 

mengabaikan hal tersebut, berarti taruna memiliki sikap yang negatif. Sebaliknya, 

taruna yang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, berarti 

taruna memiliki sikap yang positif.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Damang, Syakur, dan Andriani (2019) mengungkapkan bahwa sikap 

berhubungan dengan perilaku merokok. Semakin positif sikap terhadap merokok, 

maka semakin tinggi pula perilaku merokoknya. Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Qariati, Fahrurazi, dan Lasari (2019) mengungkapkan bahwa 

terdapat korelasi antara sikap dengan perilaku merokok. 

Hasil yang telah diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijayanti dkk, 2017 bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

perilaku merokok adalah sikap. Newcomb (dalam Notoatmodjo, 2014) 

menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, 

atau dapat diartikan bahwa fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi 

terbuka), melainkan predisposisi perilaku (reaksi tertutup). Green (dalam 

Notoatmodjo, 2007) menyatakan bahwa perilaku dilatarbelakangi atau 

dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, yaitu faktor prediposisi (predisposing factors), 

faktor yang mendukung (enabling factors), dan faktor yang memperkuat 

(reinforcing factors). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa 

sikap terhadap kesehatan merupakan salah satu predisposisi yang 

mempengaruhi perilaku merokok.  

Sikap berperan dalam pembentukan perilaku. Gerungan (2002) 

menyatakan bahwa apabila sikap sudah terbentuk pada diri manusia, maka sikap 

akan turut menentukan perilaku manusia terhadap objek-objek sikapnya. Dapat 

diartikan bahwa, sikap akan mempengaruhi perilaku individu apabila bersifat kuat 

dan konsisten berdasarkan pada pengalaman langsung individu, dengan kata 

lain baik sikap positif maupun negatif terhadap kesehatan dapat mempengaruhi 

perilaku merokok taruna. 
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Sumbangan efektif (SE) sikap terhadap perilaku merokok pada taruna 

adalah sebesar 4,2%, sedangkan 95.8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

variabel penelitian, seperti pengalaman, pengetahuan, sikap meliputi sikap dari 

dalam diri dan sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok, lingkungan 

pertemanan, dan kepuasan psikologis. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa mean empirik (Me) 

pada variabel sikap terhadap kesehatan sebesar 48,15 degan standar deviasi 

empiric (SDe) sebesar 7,776 dan mean hipotetik (Mh) sebesar 40 dengan 

standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 8. Hal ini menunjukkan bahwa sikap 

terhadap kesehatan dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa mean empirik (Me) 

pada variabel perilaku merokok sebesar 49,36 dengan standar deviasi empirik 

(SDe) sebesar 8,211 dan mean hipotetik (Mh) sebesar 45 dengan standar 

deviasi hipotetik (SDh) sebesar 9. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok 

dalah kategori sedang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa 

kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Peneliti tidak mendampingi subyek ketika pengisian skala, dikarenakan ada 

beberapa skala yang peneliti titipkan kepada taruna lain, yang berpengaruh 

terhadap tingkat ketidakseriusan subyek. Hal tersebut menyebabkan ada 

beberapa skala yang tidak terisis secara lengkap dan tidak dapat diolah 

datanya. 

2. Ada beberapa subyek yang tidak mengakui, bahwa sebenarnya mereka 

adalah perokok. 
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3. Skala yang digunakan masih berlaku untuk masyarakat umum dan tidak 

berfokus kepada taruna. 


