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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan analisa korelasi product moment untuk 

menguji hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi yang terdiri dari uji 

normalitas dan uji linieritas. Melalui uji normalitas dapat diketahui 

apakah pendistribusian variabel normal atau tidak dan dapat diketahui 

apakah sampel yang diambil representatif atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

Release 16.0. Penghitungan normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test.  

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku masturbasi 

pada remaja laki-laki menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,514 

(p>0,05). Uji normalitas pada variabel stres menghasilkan K-S 

Z sebesar 0,587 (p>0,05). Uji asumsi yang telah dilakukan ini 

menunjukkan kedua variabel memiliki sebaran data yang 

normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel perilaku masturbasi pada remaja 

laki-laki dan stres memiliki hubungan F sebesar 0,219 dengan 

nilai p sebesar 0,642 (p>0,05) , yang berarti bahwa hubungan 
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antara stres dan perilaku masturbasi pada remaja laki-laki tidak 

memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E-2. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan SPSS. Teknik yang digunakan adalah 

teknik korelasi product moment untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan program SPSS 16,00. Hasil uji korelasi product 

moment yang menguji hubungan antara stres dan perilaku masturbasi 

pada remaja laki-laki menghasilkan nilai korelasi sebesar rxy 0,067 

dengan nilai p 0,321 (p>0,05) , yang berarti antara variabel stres dan 

perilaku masturbasi pada remaja laki-laki tidak berkorelasi secara 

signifikan. 

Hasil ini berarti bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada 

hubungan positif antara stres dan perilaku masturbasi pada remaja laki-

laki” ditolak karena tidak berkorelasi secara signifikan. 

 

B. Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara 

stres dan perilaku masturbasi pada remaja laki-laki yaitu rxy: 0,067 (p > 

0,05). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hipotesis 

penelitian yaitu ada hubungan positif antara stres dan perilaku masturbasi 

pada remaja laki-laki ditolak. Semakin tinggi stres yang dialami oleh para 

remaja tidak menyebabkan frekuensi masturbasi meningkat, juga semakin 

rendah stres yang dialami tidak menyebabkan frekuensi masturbasi 

menurun. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Larastiti (2014, h. 18) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro yang meneliti tentang hubungan antara tingkat depresi dengan 

perilaku masturbasi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Larastiti 

didapati bahwa antara kedua variabel tidak memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Hasil ini berarti juga mematahkan pendapat dari Kleinplatz (2012, 

h. 11) yang mengatakan bahwa stres merupakan salah satu faktor orang 

melakukan masturbasi. Begitu pula dengan pendapat Lazarus & Folkman 

(Davison, Neale & Kring, 2004, h. 200) yang mengatakan bahwa 

mastrubasi termasuk ke dalam dimensi coping yang berfokus pada emosi, 

yaitu coping yang dilakukan untuk mengurangi reaksi emosi negatif 

seperti stres agar dapat melupakan sejenak akan permasalahan yang 

dihadapi dan dapat dilakukan dengan cara berlibur, bersantai atau 

melakukan masturbasi. 

Rendahnya kecenderungan remaja yang stres untuk melakukan 

masturbasi ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, yang pertama adalah 

budaya di Indonesia yang masih menganggap masturbasi adalah perbuatan 

yang tabu untuk dilakukan, membuat subjek yang mengalami stres lebih 

suka untuk berbagi permasalahan dengan teman, keluarga, dan orang tua 

maupun berdoa daripada melakukan masturbasi.  

Peneliti juga mewawancarai tiga subjek untuk memperkaya hasil 

penelitian yang peneliti peroleh. Ketiga subjek berinisial N, D, dan I. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek N dan D, mereka 

mengatakan lebih suka bermain game untuk menghilangkan stres nya 

ketimbang melakukan masturbasi. Subjek N juga mengatakan bahwa 
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ketika tertekan, selain bermain game ia juga lebih menyukai bermain 

dengan teman-temannya, dan jarang sekali stres membuatnya melakukan 

masturbasi.  

Hal berbeda dialami oleh subjek I, di mana keadaan stres 

terkadang membuatnya melakukan masturbasi. Subjek I mempercayai 

bahwa dengan melakukan masturbasi dapat membuatnya melupakan 

sejenak stres yang ia rasakan dan dapat membuatnya merasa rileks.  

Sumbangan Efektif (SE) yang diberikan dari hasil penelitian 

mengenai hubungan antara stres dan perilaku masturbasi pada remaja laki-

laki yaitu sebesar 4,489%, sisanya 95,511% merupakan faktor-faktor lain. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa stres merupakan salah satu faktor 

bagi remaja laki-laki melakukan masturbasi. 

Hasil mean empirik (ME) perilaku masturbasi adalah 27,3 dengan 

SD= 9,106. Sebanyak 9 anak termasuk dalam kategori rendah, 29 anak 

termasuk kategori sedang, 11 anak termasuk kategoti tinggi, dan sebanyak 

1 anak termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, dengan demikian berarti 

bahwa rata-rata perilaku masturbasi pada subjek termasuk kategori 

sedang. Hasil mean empirik (ME) stres adalah 38,72 dengan SD=6,556. 

Sebanyak 3 anak memiliki tingkat stres yang rendah, sebanyak 33 anak 

memiliki tingkat stres yang sedang, dan sebanyak 14 anak memiliki 

tingkat stres yang tinggi, dengan demikian berarti bahwa rata-rata perilaku 

masturbasi pada subjek juga termasuk kategori sedang. 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang 

berpengaruh terhadap hasil penelitian, yang pertama adalah hasil 

penelitian ini yang tidak linier, lalu tema penelitian yang masih dianggap 

sensitif dan menimbulkan rasa bersalah dan berdosa bagi para subjek yang 
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menyebabkan kurang terbukanya subjek dalam menjawab pernyataan 

sehingga jawaban yang diberikan di dalam angket kurang sesuai dengan 

apa yang terjadi. Subjek cenderung ingin dianggap dirinya ideal dengan 

anggapan umum, sehingga untuk subjek yang memiliki nilai moral yang 

tinggi tidak akan menggunakan masturbasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


