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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas perlu 

dilakukan terlebih dahulu sebelum menguji hipotesis. Dari uji normalitas 

akan diketahui apakah distribusi kedua variabel normal atau tidak normal.  

 Uji Normalitas 

Uji normalitas data ini menggunakan prosedur Kolmogorov 

Smirnov Z dan distribusi data dianggap normal jika taraf signifikansi lebih 

besar dari 0,05. Dari perhitungan uji normalitas diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov Z pada skor 

Pendidikan Seksualitas menunjukkan angka 1,013 dengan nilai 

p sebesar 0,256 (p>0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan 

distribusi normal. 

b. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov Z pada skor Perilaku 

Seksual menunjukkan angka 1,285 dengan nilai p sebesar 0,073 

(p>0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan distribusi normal. 
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 Uji Linearitas 

Pengujian linearitas antara pendidikan seksualitas dengan perilaku 

seksual menghasilkan nilai Flinear sebesar 5,942 dengan nilai p sebesar 

0,018 (p<0,05). Hasil uji linearitas menunjukkan terdapat hubungan yang 

linear antara pendidikan seksualitas dengan perilaku seksual. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melalui uji asumsi, langkah selanjutnya adalah dengan 

mengadakan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan korelasi 

Product Moment dari Pearson. Dari uji hipotesis ini diperoleh rxy sebesar 

0,315 dengan nilai p<0,01. Nilai rxy yang positif menunjukkan adanya 

korelasi yang positif antara kedua variabel. 

B. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya korelasi positif 

antara pendidikan seksualitas dengan perilaku seksual. Korelasi positif 

tersebut berarti semakin orangtua memberikan pendidikan seksualitas 

dalam keluarga maka perilaku seksual yang dimunculkan remaja pada saat 

berpacaran semakin tinggi. 

Hal diatas menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

ditolak. Hipotesis awal adalah bahwa terdapat korelasi negatif antara 

pendidikan seksualitas dengan perilaku seksual dalam berpacaran. Sesuai 

dengan data yang didapatkan, frekuensi perilaku seksual yang paling 

banyak dimunculkan adalah bersentuhan kemudian diikuti oleh berciuman 

lalu bercumbu dan yang paling rendah adalah berhubungan seksual. Data 

menunjukkan bahwa meskipun perilaku seksual yang dimunculkan oleh 

remaja terbilang rendah dan perilaku seksual tersebut bukanlah perilaku 
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seksual yang beresiko tinggi atau umum dilakukan dan masih dalam batas 

toleransi masyarakat. Mean dari empat bentuk perilaku seksual dapat 

dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7: 

Mean Skor Perilaku Seksual 

Mean Perilaku N 
Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimum 
Mean 

Bersentuhan 56 1 2,50 1,5625 

Berciuman 56 1 3,25 1,4286 

Bercumbu 56 1 2,00 1,0714 

Berhubungan 

Seksual 56 1 2,00 1,0357 

 

Hipotesis yang ditolak ini dapat disebabkan oleh beberapa macam 

hal, antara lain faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual dalam 

berpacaran berkontribusi lebih besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suryanto dan Kuwatono (2010, h.29) menyatakan bahwa pengaruh 

timbulnya perilaku seksual paling kuat adalah dari media massa yang 

meliputi media internet, acara televisi yang umumnya ditayangkan pada 

pukul 22:00 dan sesudahnya, majalah, tabloid, dan koran. Selain itu 

ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini mungkin disebabkan item yang 

kurang tajam dan juga oleh terlalu luasnya konteks pendidikan seksualitas 

yang diberikan oleh orangtua dan tidak merujuk ke perilaku seksual secara 

spesifik. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Crockett, Raffaelli dan 

Moilanen (2003, h. 371-385) menunjukkan hasil bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi munculnya perilaku seksual pada remaja sangat bervariasi, 
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yaitu: pubertas, faktor genetik, model biososial, pengaruh sosiokultural,  

komposisi dan kondisi sosioekonomi keluarga, pengaruh teman sebaya, 

pasangan, tetangga, media massa, sikap dan nilai, prestasi akademik dan 

investasi edukasi, penyesuaian psikososial, perilaku bermasalah, toleransi 

resiko dan pengendalian diri, konstruk tentang cinta, identitas seksual, dan 

situasi yang bersifat seksual. Dari hasil penelitian tersebut hal yang bisa 

terjadi adalah meskipun pendidikan seksualitas yang diberikan oleh 

keluarga baik, tetapi banyak faktor lain yang memicu timbulnya perilaku 

seksual pada remaja. Ditambah lagi, toleransi perilaku seksual akan 

semakin meninggi dari tahun ke tahun (Baur & Crooks, 1983, h. 420). 

Penelitian yang dilaksanakan ini masih memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu: 

1. Variabel penelitian menyangkut hal-hal yang masih dianggap tabu 

dan tidak layak di bahas oleh sebagian besar masyarakat sehingga 

hal ini mempengaruhi bagaimana subjek mengisi alat ukur. 

2. Konteks skala pendidikan seksualitas terlalu luas dan tidak mengarah 

ke seksualitas secara lebih spesifik. 

3. Penelitian ini dilakukan tanpa try out untuk menguji alat ukur 

terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada subyek. 


