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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Terminal Kota Indramayu terletak di Jalan Raya Terusan Sukadedel, Desa 

Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat.  

Secara umum, keadaan lingkungan terminal kota Indramayu Jawa Barat terlihat 

rapi dan ramai, dengan batas wilayahnya yaitu : 

Timur : Berbatasan dengan pemukiman warga Desa Terusan 

Selatan : Berbatasan dengan pabrik krupuk Desa Pekandangan

Barat : Berbatasan dengan Desa Panyindangan

Utara : Berbatasan dengan SMP NEGERI UNGGULAN 

Terminal kota indramayu memiliki fasilitas, 1 ruangan kepala terminal, 1 

bangunan tempat tunggu dan 1 bangunan tempat pengecekan muatan angkutan.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komite etik Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia nomor 11/Ka.Kom.Et/70/KE/X/2016. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan oktober di terminal kota 

Indramayu terhadap 97 responden, didapatkan hasil sebagai berikut : 

4.2.1 Analisis Data Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas Label Visual dan Sikap

Berdasarkan uji validitas variabel label visual menunjukkan bahwa dari 8 

pertanyaan variabel label visual hanya 6 pertanyaan yang valid karena r hitung > r 

tabel. Uji validitas menggunakan pearson product moment sebanyak 2 kali pada 8 

item soal yang diujikan, diperoleh hasil bahwa 6 item soal memiliki nilai r >0.199 

maka dapat diambil kesimpulkan 6 item soal valid. Sedangkan hasil uji validitas 

yang dilakukan pada variabel sikap didapatkan dari 14 pertanyaan variabel sikap 



27

hanya 6 pertanyaan yang valid karena r hitung > r tabel. Uji validitas 

menggunakan pearson product moment sebanyak 5 kali pada 14 item soal yang 

diujikan, diperoleh hasil bahwa 6 item soal memiliki nilai r >0.199 maka dapat 

diambil kesimpulkan 6 item soal valid .

b. Uji Reabilitas Label Visual dan Sikap

Tabel 4.1 Uji Reabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Alpha Kesimpulan

Label visual 0,742 0,6 Reliabel

Sikap 0,888 0,6 Reliabel

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dua variabel tersebut Reliabel, 

dapat dilihat dari nilai Alpha > 0,6  sehingga dapat dikatakan dua variabel 

penelitian tersebut reliabel.

4.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi : usia, 

status pernikahan, pendidikan terakhir, dan status perokok. Deskripsi karakteristik 

responden disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Usia

Karakteristik Kategori N % Total 

Usia < 25 tahun

26-35 Tahun

>35 Tahun

13

59

25

13,4 %

60,8 %

25,7 %

97

Dari tabel 4.2distribusi umur responden terdistribusi lebih dari setengah 

responden pada kelompok umur 26-35 tahun sebanyak 59 orang (60,8%) dari 

jumlah total 97 responden.
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Tabel 4.3 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Status Pernikahan

Karakteristik Kategori N % Total 

Status 

Pernikahan

Belum menikah

Menikah

22

75

22,7 %

77,3 %
97

Dari tabel 4.3 jumlah responden sebanyak 97 orang menunjukan bahwa 

responden yang sudah menikah sebanyak 75 orang (77,3%) dan yang belum 

menikah sebanyak 22 orang (22,7%). 

Tabel 4.4 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik Kategori n % Total 

Pendidikan 

Terakhir

SD

SMP

SMA

25

48

24

25,8 %

49,5 %

24,7 %
97

Dari tabel 4.4 jumlah responden sebanyak 97 orang menunjukan bahwa 

responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 25 orang (25,8%), SMP 

sebanyak 48 orang (49,5%), dan pendidikan terakhir SMA sebanyak 24 orang 

(24,7%). 

Tabel 4.5 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Status Perokok

Karakteristik Kategori n % Total 

Status Perokok Merokok

Tidak Merokok

70

27

72,2 %

27,8 %
97

Dari tabel 4.5 jumlah responden sebanyak 97 orang menunjukan bahwa 

responden yang merokok sebanyak 70 orang (72,2 %) dan tidak merokok 

sebanyak 27 orang (27,8 %).
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4.2.3 Hasil Uji Normalitas Label Visual dan Sikap

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

Label Visual Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk

Sikap sedang 0,000 0,000

      Baik 0,000 0,000

Dari tabel 4.6 diatas kedua variabel dikatakan endogen dan terdistribusi 

normal dapat dilihat dari nilai signifikansi > 0,05. Apabila data yang diperoleh 

telah dikatakan terdistribusi normal maka dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji 

t tidak berpasangan (uji parametrik), namun jika tidak memenuhi syarat atau data 

tidak terdistribusi normal maka digunakan uji alternatif yaitu uji Mann-Whitney 

(uji nonparametrik).

4.2.4 Hasil Uji Mann-Whitney (Uji Nonparametrik)

                           Tabel 4.7 Hasil Uji Mann-Whitney

N Median 

(Minimum-Maksimum)

P

Label Visual  

                       Merokok 

                       Tidak merokok

70

27

48,88 (2,00-3,00)

49,31(2,00-3,00)

0,913

Sikap 

                       Merokok

                       Tidak merokok

70

27

47,65(1,00-3,00)

49,50(1,00-3,00)

0,090

Dari hasil perhitungan menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan nilai p 

label visual 0,913 dan p sikap 0,090. Karena nilai p > 0,05 secara statistik tidak 

terdapat perbedaan label visual risiko merokok terhadap sikap  sopir angkot yang 

merokok dan tidak merokok.
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4.3 Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.7 dengan analisis menggunakan uji mann-whitney 

didapatkan p > 0,05 dengan nilai Significancy label visual 0,913 dan sikap 0,090, 

yang berarti tidak signifikan atau tidak bermakna. Hal ini menunjukan bahwa 

tidak ada perbedaan bermakna antara label visual risiko merokok dan sikap sopir

angkot yang merokok dan tidak merokok. Hasil penelitian mahmudin (2014) 

dengan menggunakan studi deskriptif dapat disimpulkan konsumsi rokok oleh 

mayoritas masyarakat menjadi fenomena tersendiri yang sulit untuk dihentikan. 

Usaha pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat dengan 

mewajibkan perusahaan rokok mencantumkan label peringatan bahaya merokok 

di kemasan rokok memang telah dilakukan, namun para perokok tetap saja 

membandel untuk tetap melakukan kebiasaan merokok.

Saat ini muncul paradigma dalam masyarakat terutama pada usia remaja 

bahwa laki-laki yang jantan adalah dia yang merokok. Padahal tolak ukur laki-laki 

bukan di lihat dari merokok atau tidaknya. Asumsi atau paradigma ini yang 

membuat para perokok tetap membandel dan terus melakukan kebiasaan 

merokok. Tidak hanya itu, bahkan masalah yang besar seperti merokok dapat 

menyebabkan kematian kerap di abaikan oleh para perokok. Hendriyani 

mengatakan, Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok aktif ketiga di 

dunia. Diperkirakan terdapat 66 juta perokok aktif di Indonesia,  dimana  

persentase perokok laki-laki sebanyak 67,4%. Setiap tahun sekitar 200 ribu orang 

di Indonesia meninggal dunia karena sakit yang disebabkan rokok. Ironisnya, 

prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Rata-

rata orang Indonesia merokok sebanyak 12,4 batang setiap hari. Berdasarkan data 

dari organisasi kesehatan dunia WHO menyebutkan bahwa konsumsi rokok 

membunuh 100 juta orang di abad 20 ini (http://nasional.republika.co.id).

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang 

lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-

penyakit tersebut antaralain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, 

pankreas, dan kandung kemih.Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis 
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danberbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Apalagi kalau 

kebiasaan merokok ditambah lagi dengan meminum alkohol. Berbagai temuan 

ilmiah menunjukkan bahwa menghentikan kebiasaan merokok amat baik 

pengaruhnya terhadap pencegahan terjadinya penyakit-penyakit yang telah 

diuraikan terdahulu (Nururrahma, vol.01 No.1).

Perilaku seseorang dapat dijelaskan dari keinginan mendasar pada diri 

seseorang untuk selalu konsisten antara sikap yang telah ada dengan perilaku 

aktualnya. Kognisi terkait dengan sikap atau perilaku yang dipegang seseorang 

yang terekam dalam pikirannya. Ketika kognisi seseorang mengalami konflik, 

misalnya saya seorang yang mengetahui bahwa gambar visual pada bungkus 

rokok dapat diderita apabila mengisap rokok dalam jangka panjang, sementara 

kognisi lain mengatakan saya seorang yang tidak mengetahui bahwa gambar 

visual pad bungkus rokok dapat diderita apabila mengisap dalam jangka panjang, 

maka keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan yang diakibatkan karena 

adanya ketidakkonsistenan. Kondisi ini dikatakan sebagai kondisi yang tidak 

sesuai.

Kebiasaan merokok juga membawa pengaruh buruk terhadap kebiasaan 

(habits) para individ, akan tetapi tidak berpengaruh erat dengan pembentukan 

kepribadian seseorang. Sifat rokok yang menyebabkan kecanduan (adiktif) secara 

permanen yang menyebabkan kebiasaan merokok menjadi sesuatu yang sangat 

sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi 

lebih egois, hal ini dapat ditunjukkan dengan kebiasaan merokok didepan umum 

atau diruang publik. Perokok mengabaikan aturanaturan (norma) dilarang 

merokok ditempat umum. Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan orang lain 

karena menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya 

dibandingkan dengan perokok aktif. Risiko terkena penyakit lebih besar pada 

perokok pasif karena mereka tidak mempunyai filter dalam menyerap seluruh 

asap rokok yang dikeluarkan perokok aktif.

Istilah disonansi kognitif menurut Festinger berarti ketidaksesuaian antara 

kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang terjadi pada diri seseorang 
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(Effendy, 2003). Setiap orang yang mengalami disonansi akan berupaya mencari 

dalih untuk mengurangi disonansinya, karena pada umumnya setiap manusia 

berperilaku konsisten dengan apa yang diketahuinya. Tetapi kenyataan 

menunjukkan bahwa sering pula seseorang berperilaku tidak konsisten dengan 

yang diyakininya. Sedangkan dalam kamus komunikasi dissonance artinya 

“situasi psikologi yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari ketidakserasian 

antara dua unsur atau hal dalam suatu proses komunikasi (Effendy, 1989). Dalam 

teori ini beranggapan bahwa ada dua elemen pengetahuan yang merupakan 

hubungan yang disonan (tidak harmonis) apabila dengan mempertimbangkan dua 

elemen itu sendiri, pengamatan satu elemen akan mengikuti elemen satunya 

(Severin & Tankard, 2005). Teori ini berpendapat bahwa disonansi akan terjadi 

karena secara psikologis tidak nyaman, maka akan memotivasi seseorang untuk 

berusaha mengurangi disonansi dan mencapai harmoni/keselarasan dan selain 

upaya itu semua, akan secara aktif menolak situasi-situasi dan informasi yang 

sekiranya akan meningkatkan disonansi. Menurut Venus (2004) metode untuk 

mengurangi disonansi adalah mengubah kognisi, menambah kognisi, mengubah 

atau mengganti kepentingan, membuat misinterpretasi informasi dan mencari 

informasi pembenaran.

Festinger (1957) mengemukakan tiga cara yang dapat digunakan untuk 

mengurangi disonansi, yaitu: mengubah eleman tingkah laku, mengubah elemen 

kognitif lingkungan, dan menambah elemen kognitif baru. Mengubah elemen 

tingkah laku dilakukan oleh ketiga subjek dengan mengurangi perilaku 

merokoknya (jumlah konsumsi rokok). Menurut Festinger (1957), mengubah 

elemen tingkah laku akan dilakukan ketika disonansi terjadi antara elemen yang 

berhubungan dengan pengetahuan mengenai lingkungan (elemen lingkungan) dan 

elemen tingkah laku. Metode ini sendiri sering dilakukan untuk mengurangi 

disonansi, sehingga tidak mengherankan apabila dilakukan oleh keempat subjek. 

Mengubah elemen kognitif dapat dilakukan dengan mengubah situasi yang 

berhubungan dengan elemen tersebut (Festinger, 1957). Cara inilah yang juga 

digunakan oleh satu orang subjek dalam mengurangi disonansinya. Subjek 

membujuk kakaknya untuk tidak melaporkan perilaku merokoknya pada ibu 
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mereka. Subjek yang lain tidak menggunakan cara ini untuk mengurangi 

disonansinya, karena menurut Festinger (1957) cara ini tidaklah semudah 

mengubah elemen tingkah laku. Untuk dapat menggunakan cara ini, subjek harus 

memiliki kontrol terhadap lingkungannya. Tidak mudah bagi subjek untuk 

mengubah situasi yang tidak mendukung menjadi mendukung perilaku 

merokoknya.

Efektivitas sebuah pesan menjadi tidak berarti lagi apabila sudah 

berhubungan dengan yang namanya kecanduan. Seperti halnya dengan pesan 

peringatan kesehatan yang tertera pada bungkus rokok. Terbukti dengan adanya 

77 dari total 99 responden (77.7%) yang berarti juga mayoritas responden adalah 

mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi seperti tamat SMA, D3 dan 

para sarjana. Meskipun mereka berpendidikan tinggi, dan secara pengetahuan 

mereka adalah orang-orang akademis yang terdidik, tetap tidak menghalangi 

mereka dalam merokok (Calvin, 2016). Responden yang tetap merokok meskipun 

mereka menyadari bahaya merokok berada pada posisi tahap kesadaran semu 

dimana menurut Hurlock dalam bukunya Psikologi Perkembangan, kesadaran 

semu adalah keadaan dimana seseorang mengetahui persis dan memahami suatu 

masalah berdasarkan penemuan indera dan akalnya. Tetapi pengetahuan yang 

dimilikinya itu belum membentuk suatu niat atau keinginan untuk melaksanakan 

apa yang diketahuinya (sudah ada kesadaran dalam diri mereka bahwa merokok 

itu tidak baik bagi kesehatan, tetapi masih hanya berada pada tingkat 

kognisi/pengetahuan mereka saja, dan belum diwujudkan dalam aksi/tindakan 

nyata). Hal ini juga memperkuat teori disonansi kognitif yang menekankan 

kepada ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang 

terjadi pada diri seseorang. Responden dalam penelitian ini memilih untuk tetap 

merokok padahal mereka mengetahui bahwa merokok itu tidak baik bagi 

kesehatan mereka. Hal ini tentu sangat ironis terbukti dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi belum tentu menjamin seseorang untuk melakukan hal yang sesuai 

dengan tingkat pengetahuan mereka. Istilah disonansi kognitif sendiri berarti 

ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang terjadi 

pada diri seseorang. Setiap orang yang mengalami disonansi akan berupaya 
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mencari dalih untuk mengurangi disonansinya, karena pada umumnya setiap 

manusia berperilaku konsisten dengan apa yang diketahuinya. Tetapi kenyataan 

menunjukkan bahwa sering pula seseorang berperilaku tidak konsisten dengan apa 

yang diyakininya. 

Hasil penelitian tersebut serupa dengan yang dilakukan Calvin  pada tahun 

2016 dengan hasil sebanyak 88 dari 99 responden (88,8 %) mayoritas responden 

ternyata mengetahui dan sangat mengetahui bahwa merokok tidak baik bagi 

kesehatan mereka. Ternyata meskipun mereka secara pengetahuan mengetahui 

bahaya merokok mereka tetap merokok dengan berbagai alasan seperti mereka 

sudah merupakan bagian dari gaya hidup mereka, tanpa menghisap rokok mereka 

tidak bisa menjalankan aktivitas kegiatan mereka, dengan merokok dapat 

membuat pikiran mereka menjadi lebih enak dan lain-lain. Meskipun harga rokok 

terus naik, tidak menyurutkan mereka untuk tetap menghisap rokok. Hal tersebut 

menandakan bahwa tidak ada pengaruh pesan peringatan kesehatan pada bungkus 

rokok terhadap kesadaran perokok.

Penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Mahardika Putra S pada tahun 2011 tentang sikap perokok terhadap pesan 

peringatan bahaya merokok di surabaya (Studi deskriptif sikap perokok Surabaya 

terhadap pesan peringatan bahaya merokok pada iklan, reklame dan label bungkus 

rokok), di mana kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

sebenarnya secara pengetahuan memahami isi pesan peringatan bahaya merokok, 

tetapi mereka mengambil sikap untuk mengabaikan pesan larangan tersebut untuk 

tetap merokok. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada perbedaan tentang sikap 

perokok terhadap pesan peringatan bahaya merokok di surabaya.
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4.4 Keterbatasa Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu:

1. Pemilihan jumlah subjek yang kurang  tepat atau kurang banyak 

sehingga jumlah antara sopir angkot yang merokok dan tidak 

merokok tidak seimbang.  Seharusnya subjek penelitian dilakukan 

pada responden yang jumlahnya antara merokok dan tidak 

merokok sama banyak.

2. Penyusunan kuesioner kurang akurat dan tersetruktur sehingga 

pada saat dilakukan uji validitas antar item favorable dan 

unfavorible hanya tersisa beberapa pertanyaan yang valid.

3. Keterbatasan waktu penelitian dikarenakan berhubungan dengan 

jam kerja responden untuk mengumpulkan setoran. 


