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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out, sehingga data yang 

sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas sebaran 

digunakan computer program SPSS versi 16.  

Hasil uji normalitas untuk variabel pola asuh permisif 

diperoleh nilai K-S Z = 0,104 (p > 0,05) maka datanya  

berdistribusi normal.  

Sedangkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variabel  perilaku seks remajaa dalah nilai K-S Z = 0,105 (p > 

0,05) maka data berdistribusi normal.  



40 
 

44 

b. Uji Linieritas 

Variabel pola asuh permisif dan Variabel  perilaku seks 

remaja mempunyai hubungan linier, hal ini ditunjukkan dengan 

Flinier 56,689 (p < 0,01). 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan korelasi product moment. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan komputer seri SPSS. Adapun hasil 

analisis data korelasi product moment diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar rxy = 0,706 dengan p sebesar 0,000 (p < 0,01), maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara pola asuh permisifdengan perilaku seks remaja.  

Nilai sumbangan efektif 0.499 artinya variabel pola asuh 

permisif mempengaruhi perilaku seks remaja 49,9%. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat 

hubungan positif antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku 

seksual pranikah pada mahasiswi. Hal tersebut dapat dilihat dari uji 

hipotesis yang menunjukkan rxy = 0,706 dengan p sebesar 0,000  (p < 0,01) 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara  
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pola asuh permisif orang tua dengan perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswi artinya semakin permisif pola asuh orang tua maka akan 

semakin tinggi perilaku seksual pranikah mahasiswi dan sebaliknya Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Masa remaja merupakan usia dimana seseorang mulai berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah 

tingkatan orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam sebuah 

tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya masalah hak yang dimiliki. 

Remaja adalah sosok yang sedang berkembang baik dari segi fisik maupun 

seksual. Pada masa remaja, seorang remaja belum mempunyai tempat yang 

jelas dalam rangkaian proses perkembangannya. Perkembangan fisik dan 

seksual pada remaja merupakan hal yang sangat tidak dapat dipisahkan 

justru karena pemasakan seksualitas harus dipandang dalam hubungan 

dengan perkembangan fisik seluruhnya. 

Dalam pola asuh permisif orang tua membiarkan anak mencari dan 

menemukan sendiri tata cara dan batasan-batasan dari tingkah 

lakunya.Hanya pada hal-hal yang dianggapnya sudah “keterlaluan” orang 

tua baru bertindak. Pada cara ini pengawasan menjadi longgar. Anak telah 

terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggapnya baik. 

Pada umumnya keadaan seperti ini terdapat pada keluarga-keluarga yang 

kedua orang tuanya bekerja, terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan 

sehingga tidak ada waktu untuk mendidik anak dalam arti yang sebaik-

baiknya (Gunarsa dan Gunarsa, 1995, h. 83) 
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Jika orangtua menerapkan pola asuh permisif dalam kehidupan 

sehari-hari, maka anak akan menjadi bebas dan merasa tidak dipedulikan 

sehingga anak akan melakukan hal yang diluar dari pemikiran orangtua 

seperti seks bebas.Pola asuh permisif menggambarkan tentang kondisi 

dimana orangtua memberikan kebebasan kepada anak untuk bertindak 

sesuai kehendak anak, dan apa yang dilakukan anak tanpa pengawasan 

orangtua, sehingga orangtua tidak pernah mengetahui apakah yang 

dilakukan anak itu benar atau salah (Luthans, 2008, h.12).   

Apabila orang tua mendidik anaknya dengan pola asuh permisif 

berarti ada indikasi kebebasan terlalu berlebihan dan kurang adanya kontrol 

pada anak sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan perilaku 

seksual pada anak remaja karena ia tidak mengetahui batasan untuk 

seksualitas di usianya sehingga akan cenderung melakukan perilaku seksual 

seperti berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan seksual dengan 

pasangannya sebelum menikah. Dengan demikian dapat dikatakan ada 

hubungan positif antara pola asuh orang tua permisif dengan perilaku 

seksual pranikah pada remaja 

Kelemahan penelitian ini adalah menggunakan try out terpakai 

sehingga ada beberapa item yang tidak valid, penyebaran item skala yang 

kurang tepat, serta hanya menggunakan subjek mahasiswi saja, selain itu 

tidak semua skla didistribusikan oleh peneliti tetapi ada beberapa yang di 

titipkan pada subjek yang sudah mengisi skala. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswi di kategori tinggi dan pola asuh permisif orang 

tua di kategori tinggi. 


