
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian, untuk mengetahui perbedaan tanggapan perokok 

terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok.Dilakukan terhadap 

responden di lingkungan kampus Universitas Andalas dari 15 fakultas yang ada, ditetapkan 

fakultas ekonomi menjadi sampel dalam penelitian ini.Untuk melihat perbedaan tanggapan 

tersebut, responden dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang ada di fakultas ekonomi Universitas Andalas. 

 Tujuan penelitian ini, untuk melihat hubungan perbedaan tanggapan, dilihat dari 

faktor perbedaan usia, jenis pekerjaan dan lama merokok seorang responden.  Terhadap 

tanggapan, tindakan, penilaian dan aktivitas merokoknya, setelah ada gambar peringatan 

bahaya merokok pada kemasan rokok melalui beberapa pengujian hipotesis. Dari hasil dari 

pengujian hipotesis yang didapat dilapangan, dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Terdapat hubungan antara perbedaan usia perokok, dengan perbedaan tindakan 

yang dilakukan terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan 

rokok.Sejauh mana ada hubungan antara kedua variabel tersebut, diperoleh nilai 

Cc 0,32 dan nilai Cmaxs 0,6 dengan hasil 53% ini berarti hubungan sedang 

2. Terdapat hubungan antara perbedaan usia perokok, terhadap perbedaan tindakan 

perokok yang beralih menggunakan jenis rokok lain, karena adanya gambar 

peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. Sejauh mana ada hubungan 

antara kedua variabel tersebut, diperoleh nilai Cc 0,36 dan nilai Cmaxs 0,6 dengan 

hasil 60% ini berarti hubungan sedang 

3. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan usia perokok, dengan perbedaan 

penilaian terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. 



 

 

4. Terdapat hubungan antara perbedaan usia perokok, terhadap aktivitas merokok 

perokok, setelah ada gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. 

Sejauh mana ada hubungan antara kedua variabel tersebut, diperoleh nilai Cc 0,43 

dan nilai Cmaxs 0,6 dengan hasil 72% ini berarti hubungannya kuat. 

5. Terdapat hubungan antara perbedaan jenis pekerjaan perokok, dengan perbedaan 

tindakan yang dilakukan terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada 

kemasan rokok. Sejauh mana ada hubungan antara kedua variabel tersebut, 

diperoleh nilai Cc 0,35 dan nilai Cmaxs 0,6 dengan hasil 58% ini berarti 

hubungannya sedang. 

6. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan jenis pekerjaan perokok, dengan 

perbedaan tindakan perokok yang beralih menggunakan jenis rokok lain karena 

gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. 

7. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan jenis pekerjaan perokok, dengan 

perbedaan penilaian terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan 

rokok. 

8. Terdapat hubungan antara perbedaan jenis pekerjaan perokok, dengan perbedaan 

aktivitas merokok perokok, setelah ada gambar peringatan bahaya merokok pada 

kemasan rokok. Sejauh mana ada hubungan antara kedua variabel tersebut, 

diperoleh nilai Cc 0,43 dan nilai Cmaxs 0,6 dengan hasil 77% ini berarti 

hubungannya kuat. 

9. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan lama merokok seorang perokok, 

dengan perbedaan tindakan yang dilakukan terhadap gambar peringatan bahaya 

merokok pada kemasan rokok.Sejauh mana ada hubungan antara kedua variabel 

tersebut, diperoleh nilai Cc 0,34 dan nilai Cmaxs 0,6 dengan hasil 57% ini berarti 

hubungan sedang 



 

 

10. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan lama merokok seorang perokok, 

dengan perbedaan tindakan beralih menggunakan jenis rokok lain karena ada 

gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. 

11. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan lama merokok seorang perokok, 

dengan perbedaan penilaiannya terhadap gambar peringatan bahaya merokok pada 

kemasan rokok. 

12. Tidak terdapat hubungan antara perbedaan lama merokok seorang perokok, 

dengan perbedaan aktivitas merokok seorang perokok setelah adanya gambar 

peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok. 

4.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah diperoleh sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, 

maka penulis menyarankan: 

1. Bagi para perokok sebaiknya lebih memperhatikan dan memikirkan lagi, dampak 

buruk merokok yang berbahaya bagi kesehatan perokok dan orang lain yang tidak 

merokok. 

2. Himbauan bebas rokok dilingkungan kampus Universitas Andalas diharapkan 

tidak hanya dalam bentuk tulisan himbauan. Harus ada realitas tindakan nyata 

terhadap himbuan tersebut. Tidak hanya dalam bentuk himbauan yang dipasang di 

sepanjang jalan kampus.  

3. Tindakan tegas kepada perokok yang masih dengan santai menghisap rokok 

dilingkungan kampus. Himbauan tidak hanya sekedar himbauan tapi diharapkan 

ada realisasi bukti nyata dan tindakan tegasa dari himbauan tersebut. Perlu 

tindakan tegas untuk pedagang yang masih tetap menyediakan rokok atau masih 

menjual rokok pada warga kampus. Memupuk kesadaran warga kampus, akan 



 

 

bahaya rokok dan untuk tidak merokok dilingkungan kampus Universitas 

Andalas. 

4. Bagi pihak terkait yang membuat kebijakan untuk dapat meninjau lagi efektivitas 

pesan peringatan bahaya merokok mengingat perokok berasal dari setiap jenis 

lapisan masyarakat yang ada. 

 


