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ABSTRAK 

Christa Natasha (12120110007) 

PERBEDAAN DIMENSI KEPRIBADIAN HEXACO SIX-FACTOR MODEL 

PADA PEROKOK DAN NON-PEROKOK BERUSIA EMERGING ADULT 

(xv + 163 halaman: 2 gambar + 28 tabel + 6 lampiran)  

 

 Merokok adalah salah satu penyebab utama munculnya penyakit dan 

kematian di seluruh dunia. Sayangnya, ketersediaan rokok di Indonesia kemudian 

menyebabkan persentase jumlah perokok, termasuk perokok muda, meningkat. 

Secara umum, individu berusia muda yang merokok beresiko mengembangkan 

adiksi di masa mendatang, namun, penelitian ini hanya berfokus pada emerging 

adult, sebagai salah satu bagian dari kelompok individu muda yang belum menerima 

cukup perhatian di Indonesia. Emerging adult merupakan individu berusia 18-25 

tahun, melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, serta belum menikah. Mereka 

menjadi rentan terhadap risk behavior, termasuk merokok, karena individu-individu 

ini berusaha mengeksplor identitasnya melalui eksperimentasi berbagai pengalaman, 

yang didukung dengan adanya kebebasan lebih besar pada tahap ini.  Namun, 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan tersebut, salah satunya 

adalah kepribadian. Kepribadian adalah sebuah pola karakteristik yang unik serta 

stabil dalam diri individu, dan HEXACO six-factor model dianggap sebagai sebuah 

alternatif baru untuk dapat menjelaskan kepribadian secara lebih komprehensif.  

 Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan mengenai dimensi-dimensi kepribadian yang membedakan perokok dan 

non-perokok. Data yang didapatkan menggunakan instrumen HEXACO-60 dan 

mencakup 213 responden menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

(seluruh p = .000) pada dimensi honesty-humility, emotionality, agreeableness, dan 

conscientiousness antara kedua kelompok tersebut. Terdapat pula perbedaan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan pada dimensi kepribadian honesty-humility 

dan emotionality, dimana perempuan memiliki sekor lebih tinggi pada dimensi-

dimensi tersebut. Tidak hanya itu, didapatkan pula hasil bahwa responden yang 

masih berstatus sebagai murid memiliki conscientiousness yang lebih rendah 

dibandingkan mereka yang sudah bekerja. Hasil analisa data penting lainnya terkait 

perilaku merokok turut didiskusikan.   
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