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Penehnan 1m benuJuan untu!- melihat adanya hubungan harga din dengan 
penlal..u merokok pada remaja. Scbaga• subyek dalam peneliuan im adalah SJSWa· 

sisw1 yang merokol.. pada kelas I dan II SMA Negeri l Peukac Baro 
Hipotes1s yang di ajnkan adalah ada hubungan anwa harga dJn dengan 

j>en!ai..'U periJaku merol-ok ada rem&Ja, dengan asums1 bahwa semakm ungg. harga 
dJn mdJVJdu maka sernalon rendah penlaku merokok nya dan sebahk nya semakm 
rendah har!lll dm md1VJdu maka semakm nnggJ perilaku merok:ok nya 

Penelitiar. 101 mcnggunakan skala harga dm yang terdiri dari tiga aspek, 
ya1ru perasaan yang di :.ertakan atau d1terima., perasaan mampu, perasaan berharga 
dan menggunakan skala pcrilaku merokok yang terd1ri dari aspek, yairu· fungs1 
merokok dalam kehidupan sehan-han, inteo51tas merokok. tempat merokok dan 
wakru merokok Adapun pop!!las1 dalam penehnan 1ru ada.llh s•swa-siswa yang 
mero:.ok di kelas I dan II, sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 70 
orang 

Dalam upaya untuk membukukan ~IJpot~•s diatas, malul cbgunakan 
hubun!!an antara I vanabelrenkal (X). dengan I van abel be bas (Y) 

Has1l dan penehuan 1ru d1l.etahw bahwa (I) ada hubun!llln neganf yang 
''<"''likan antara harga dm dengan penlak'U merokok Hasil mi d1ketahui dengan 
mehhal mlai koelis1en korelas1 anrara vanabel X dan variable Y yattu. r,> = 0,428, 
P< 0.010 Hal 1111 bcrani Hipotesi~ yang diajukan dil,.rima. (2) siswa SMA Negn 
Peukan Baro mem1hl.i harga dm yang cukup tingg~, sebab rulw rata-rata emp1nk 
'ang d•pemleh I 16.086 semenrara mla1 rata-rata h1poteuknya 115, anm)·a rulw rata
t.llitlmpml. ~.mg tht>erulch lcb•h hc><Jr dart pada mla1 ra1a-ra1a H1potc11k. (}) S•s"'a 
S\ 1 A :-\egen Peukan Baro memll•k• Perilalm merot..ok yang rendah, sebab nil a• rata
r:\111 l'mp1ril.. \Ang d1pcroleh 85,771 sementara nilai rala-rata Hipo1e1iknya 92,5, 
anmya mla1 rala-rata Empink yang d•peroleb leb1h besar dan pada nilw rcta-rata 
H•p<>tenk 
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