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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum data yang diperoleh dianalisis, maka peneliti terlebih 

dulu melakukan uji asumsi. Uji asumsi tersebut meliputi uji 

normalitas, uji linieritas serta analisis data dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya pendistribusian data. Penghitungan normalitas 

dilakukan dengan dengan SPSS menggunakan uji One-Sample 

Kolmogorof-Smirnov Test (K-SZ) hasil yang diperoleh adalah: 

a. Pengujian normalitas skor variabel dukungan sosial memiliki 

nilai sebesar K-SZ sebesar 2,517 dengan p = 0,000 dimana 

p < 0,05. Hal ini berarti distribusi skor variabel dukungan 

sosial tidak normal, sehingga perlu dilakukan penghilangan 

subyek yang outlayer atau ekstrim. Setelah dilakukan 

eksplorasi ulang maka didapatkan hasil K-SZ sebesar 0,823 

dengan (p > 0,05) , sehingga dapat dikatakan distribusi skor 

variabel dukungan sosial adalah normal. 

b. Pengujian normalitas skor variabel kecemasan tertular 

HIV/AIDS diperoleh hasil sebesar K-SZ sebesar 1,156
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dengan p > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi skor 

variabel kecemasan tertular HIV/AIDS adalah normal.  

c. Pengujian normalitas skor variabel self efficacy penggunaan 

kondom memiliki nilai sebesar K-SZ sebesar 1,928 dengan p 

< 0,05. Hal ini berarti distribusi skor variabel self efficacy 

penggunaan kondom tidak normal, sehingga perlu dilakukan 

eksplorasi data kembali. Setelah dilakukan eksplorasi ulang 

maka didapatkan hasil K-SZ sebesar 1,353 dengan (p > 0,05) 

sehingga dapat dikatakan distribusi skor variabel self efficacy 

penggunaan kondom adalah normal. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan 

antara variabel tergantung dengan variabel tidak tergantung. 

Hasil dari uji linieritas pada variabel self efficacy penggunaan 

kondom dengan dukungan sosial diperoleh F lin sebesar 

115,874 dengan p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang linear antara variabel self efficacy penggunaan 

kondom dengan variabel dukungan sosial. Sedangkan pada  uji 

linieritas pada variabel self efficacy penggunaan kondom dengan 

kecemasan tertular HIV/AIDS,  diperoleh F lin sebesar 21,354 

dengan p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
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yang linear antara variabel self efficacy penggunaan kondom 

dengan variabel kecemasan tertular HIV/AIDS. 

B. Uji Hipotesis 

Hasil analisis data untuk hipotesis mayor menggunakan 

Analisis Regresi dua prediktor, untuk melihat apakah ada pengaruh 

antara dukungan sosial, kecemasan tertular HIV/AIDS pada self 

efficacy penggunaan kondom. Dari analisis diperoleh skor R= 0.801 

dengan (p<0,01), menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dan kecemasan tertular HIV/AIDS 

terhadap self efficacy penggunaan kondom. Dengan demikian 

hipotesis mayor diterima. 

Hasil analisis data untuk hipotesis minor yang pertama dengan 

menggunakan korelasi product moment, untuk melihat apakah ada 

hubungan antara dukungan sosial dengan self efficacy penggunaan 

kondom, diperoleh hasil rx1y = 0,750 dengan (p < 0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial dan self efficacy penggunaan kondom, 

dimana semakin tinggi dukungan sosialnya maka semakin tinggi pula 

self efficacy penggunaan kondomnya, begitu pula sebaliknya. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

Hipotesis minor kedua untuk melihat apakah ada hubungan 

antara kecemasan tertular HIV/AIDS dengan self efficacy 
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penggunaan kondom, diperoleh hasil rx2y = 0,438 dengan (p < 0,05). 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara kecemasan tertular HIV/AIDS dan self efficacy penggunaan 

kondom, dimana semakin tinggi kecemasan tertular HIV/AIDS maka 

semakin tinggi self efficacy penggunaan kondomnya, begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan pengajuan terhadap hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment diperoleh hasil rx1y = 

0,750 dengan (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan self 

efficacy penggunaan kondom pada wanita pekerja seks. Hal ini 

menggambarkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang 

diterima maka akan semakin tinggi pula self efficacy penggunaan 

kondom pada wanita pekerja seks dan begitu juga sebaliknya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini diterima. 

Dari hasil korelasi menggunakan teknik korelasi product 

moment antara bentuk dukungan sosial dengan variabel self 

efficacy penggunaan kondom pada wanita pekerja seks diperoleh 

hasil: dukungan emosional  rx1ay = 0,520 dengan (p < 0,01),  

dukungan penghargaan rx1by = 0,682 dengan (p < 0,01), dukungan 

instrumental rx1cy = 0,462 dengan (p < 0,01), dukungan informatif 
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rx1dy = 0,594 dengan (p < 0,01), dan dukungan jaringan rx1ey = 

0,696 dengan (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga 

aspek dukungan sosial yang memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan self efficacy penggunaan kondom pada wanita 

pekerja seks yaitu dukungan penghargaan, dukungan informasi 

dan dukungan jaringan.  

Dukungan sosial ialah interaksi interpersonal yang diperlihatkan 

dengan memberikan bantuan pada orang lain, dimana bantuan 

tersebut umumnya didapatkan dari orang-orang yang sangat berarti 

bagi individu bersangkutan. Hal tersebut juga seperti yang 

diungkapkan oleh Sarafino (2011) bahwa dukungan sosial ialah 

mengacu pada pemberian kenyamanan pada orang lain, 

memberikan perawatan serta memberikan penghargaan. Selain itu 

dukungan sosial juga dapat berupa pemberian informasi, bantuan 

tingkah laku ataupun berupa pemberian materi. Dengan adanya 

dukungan sosial yang diterima tersebut, menjadikan individua 

merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai sehingga dapat 

memunculkan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki yang akan 

menentukan besar kecilnya usaha yang akan dikerahkan. Begitupula 

dukungan sosial yang terjadi pada seorang wanita pekerja seks akan 

dapat meningkatkan keyakinan dirinya saat menghadapi kesulitan 

mengajak tamu menggunakan kondom ketika akan berhubungan 

seks.  
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Dukungan sosial yang diterima wanita pekerja seks tersebut 

juga memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada dukungan sosial yang 

digolongkan tinggi dan ada dukungan sosial yang digolongkan 

rendah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa 

dukungan sosial yang sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan 

oleh sebagian besar wanita pekerja seks di Lokalisasi Sunan Kuning 

ialah dukungan penghargaan. Dukungan sosial tersebut dinilai dapat 

memunculkan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki (self 

efficacy) ketika menghadapi kendala dalam konsisten menggunakan 

kondom.  

Dari hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat beberapa 

kesulitan wanita pekerja seks dalam meyakinkan diri dalam 

penggunaan kondom. Memiliki status sebagai wanita pekerja seks 

secara tidak sadar membuat penghargaan diri menjadi rendah. 

Banyak dari mereka yang menganggap bahwa mereka tidak lagi 

memiliki harga diri, sehingga banyak dari wanita pekerja seks 

menganggap bahwa mereka tidak lagi memiliki andil dalam 

memutuskan nasib mereka dan menyerahkan keputusan pada orang 

lain seperti pada tamu.  

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jajuli (2010), bahwa dampak psikologis yang dialami oleh wanita 

pekerja seks ialah memiliki harga diri rendah, sehingga kurang yakin 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, adanya himpitan 
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ekonomi membuat para wanita pekerja seks tidak berdaya untuk 

tidak menerima tawaran tamu yang menolak untuk menggunakan 

kondom.  Dari beberapa kesulitan yang dialami oleh wanita pekerja 

seks tersebut, membuat fungsi dukungan sosial dalam self efficacy 

penggunakaan kondom memiliki andil yang cukup besar. Dukungan 

yang berasal dari sesama wanita pekerja seks, menjadikan wanita 

pekerja seks yang memiliki self efficacy yang rendah belajar dari 

pengalaman wanita pekerja seks lain yang memiliki tingkat self 

efficacy penggunaan kondom yang lebih tinggi.  

Bandura (2006) juga menyebutkan bahwa self efficacy dapat 

dipengaruhi oleh adanya pengalaman orang lain sebagai model 

(vicarious experiences). Keberhasilan seorang wanita pekerja seks 

dalam merayu tamu untuk menggunakan kondom dipengaruhi oleh 

peran serta teman sebaya yang memiliki keyakinan diri terhadap 

pengunaan kondom, sehingga dapat dapat dijadikan model yang 

sukses (vicarious experiences). Saat wanita pekerja seks melihat 

kesuksesan wanita pekerja seks lain yang senasib sama maka akan 

mempengaruhi tingkat self efficacynya. Saat wanita pekerja seks 

mulai memiliki perasaan yakin akan kemampuan yang dimilikinya, 

maka wanita pekerja seks akan mengerahkan segala usaha untuk 

bisa selalu kondom saat berhubungan seks, sehingga WPS dapat 

terhindar dari penyakit menular seks dan HIV/AIDS.  
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Dengan kata lain, dukungan sosial yang diberikan teman 

sebaya atau yang senasib  dapat memberikan energi positif, 

sehingga WPS memiliki keyakinan akan kemampuan yang 

dimilikinya untuk tetap bisa menggunakan kondom secara 100%. 

Namun sebaliknya, ketika dukungan sosial yang diterima tidak 

memberikan rasa nyaman, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak 

dibantu maka dukungan sosial tersebut merupakan dukungan sosial 

yang terkategori rendah, sehingga dapat memunculkan perasaan 

tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi 

kendala yang ada. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Roy Chan (dalam Budiono, 2012) pada pekerja seks 

di Singapura.  

Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa wanita pekerja 

seks yang diberikan intervensi berupa ketrampilan dalam negosiasi 

kondom, pemberian motivasi dari teman sesama pekerja seks serta 

pemberian promosi kondom oleh petugas kesehatan menunjukan 

adanya perbedaan yaitu terlihat secara signifikan memiliki keyakinan 

diri saat membujuk pelanggan menggunakan kondom. Selain itu, 

ada pula penelitian yang dilakukan oleh Walden (dalam Budiono, 

2012) bahwa hasil dari program pencegahan HIV/AIDS melalui 

metode pendidikan sebaya di kalangan wanita pekerja seks di 

Malawi dapat meningkatkan angka penggunaan kondom. Hasil 
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intervensi peer educator dapat mencapai 90,3 % dalam penggunaan 

kondomnya.   

Derajat kompleksitas dari kesulitan dalam mengajak tamu 

menggunakan kondom yang dialami oleh WPS akan mempengaruhi 

penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri. 

Semakin sulit tamu yang dihadapi oleh wanita pekerja seks maka 

akan semakin rendah wanita pekerja seks tersebut menilai 

kemampuannya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan pada tugas 

yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi individu 

tersebut menilai kemampuannya.  

Berdasarkan pengajuan terhadap hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment diperoleh hasil rx2y = 

0,438 dengan (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara kecemasan tertular 

HIV/AIDS dengan self efficacy penggunaan kondom, dimana 

semakin tinggi kecemasan tertular HIV/AIDS maka semakin tinggi 

self efficacy penggunaan kondomnya dan begitu pula sebaliknya, 

sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Dapat dikatakan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita pekerja 

seks memang tergolong memiliki risiko yang cukup tinggi dalam hal 

kesehatan. Hubungan seks yang dilakukan secara tidak aman dapat 

mengakibatkan tertular berbagai penyakit menular seksual hingga 

terinfeksi HIV/AIDS. Masih belum ditemukannya obat dan tingginya 
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stigma terhadap penyakit HIV/AIDS berpengaruh terhadap 

peningkatan kecemasan wanita pekerja seks terhadap keselamatan 

diri. Ancaman dari suatu penyakit seperti HIV/AIDS tentunya dapat 

menimbulkan stressor dan kecemasan tersediri pada individu. 

Atwater (dalam Anurmalasari, 2009) mengungkapkan bahwa 

seseorang yang memiliki risiko tertular penyakit yang mematikan dan 

dapat mengancam jiwa dapat membuat individu menjadi stress dan 

cemas. Seperti yang diungkapkan oleh  Sundari (2005),  bahwa 

kecemasan dapat muncul sebagai tanda yang menggoncangkan 

karena adanya ancaman terhadap kesehatan. Dapat dikatakan 

bahwa hingga sampai saat ini, penyakit HIV/AIDS masih dianggap 

sebagai penyakit yang cukup menakutkan karena dapat 

menimbulkan kematian dan belum ada obat yang dapat 

menyembuhkannya. Kekhawatiran disertai dengan ketakutan 

tertular HIV/AIDS pada wanita pekerja seks memunculkan sinyal 

alarm untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar terhindari 

dari tertularnya penyakit tersebut salah satunya dengan penggunaan 

kondom.    

Tingkat kecemasan wanita pekerja seks terhadap penyakit 

menular seksual dan HIV/AIDS juga dipengaruhi oleh persepsi yang 

berasal dari informasi yang telah diberikan oleh penyuluh kesehatan 

maupun pendamping sebaya. Informasi yang diberikan berpengaruh 

pada persepsi wanita pekerja seks terhadap pentingnya tindakan 



67 
 

 
 

preventif terhadap bahaya penularan HIV/AIDS.  Persepsi kesehatan 

yang baik tersebut berpengaruh pada peningkatan kontrol terhadap 

kesehatan, dalam kasus wanita pekerja seks peningkatan kontrol 

kesehatan ini berkaitan dengan self efficacy penggunaan kondom. 

Perubahan perlilaku seks aman tersebut dimulai dengan persepsi 

kesehatan, menurut penelitian Matahari (2012), menyebutkan 

bahwa persepsi wanita pekerja seks ternyata mampu meningkatkan 

keyakinan diri dalam mengajak tamu menggunakan kondom 

sehingga berpengaruh pada peningkatan penggunaan kondom serta 

kesehatan reproduksi wanita pekerja seks.  

Tingkat pengetahuan para wanita pekerja seks ternyata juga 

meningkatkan kecemasan akan tertular HIV/AIDS. Senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anurmalasari (2009), bahwa 

penyuluhan terkait HIV/AIDS yang diberikan secara rutin membuat 

banyak wanita pekerja seks memahami bagaimana penularan 

HIV/AIDS serta bagaimana cara melindungi diri dari penyakit 

tersebut. Pemahaman yang secara mendalam terkait informasi 

penularan HIV/AIDS yang diberikan akan memunculkan persepsi 

pada wanita pekerja seks bahwa mereka memiliki risiko besar 

tertular HIV/AIDS. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kecemasan dapat meningkatkan kesadaran yang tinggi tentang 

resiko terinfeksi sehingga memunculkan  keyakinan diri dalam 

memproteksi diri seperti dengan melakukan segala upaya agar tamu 
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mau menggunakan kondom saat berhubungan seks. Selain itu juga 

wanita pekerja seks yang memiliki self efficacy tinggi cenderung 

akan menolak tamu yang tidak mau menggunakan kondom saat 

berhubungan seks, sebab mereka merasa bahwa kesehatan lebih 

penting dibandingkan dengan uang.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan 

tertular HIV/AIDS dapat berfungsi sebagai salah satu prediktor 

terhadap self efficacy penggunaan kondom pada wanita pekerja 

seks. Sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan sosial dan 

kecemasan tertular HIV/AIDS berpengaruh pada tingkat self efficacy 

penggunaan kondom pada wanita pekerja seks.   

     


