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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dulu dilakukan 

uji asumsi. Uji asumsi ini terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. 

Melalui uji normalitas dapat diketahui apakah hasil sebaran kedua 

variabel itu normal atau tidak, sedangkan uji linieritas dilakukan untuk 

mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel tergantung. 

a. Uji normalitas 

Perhitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov - Smirnov Test sedangkan data dari setiap variabel diuji 

normalitasnya dengan menggunakan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) Release 16.0. 

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku seksual remaja 

menunjukan hasil K-SZ sebesar 0,623 dengan p sebesar 0,832 

(p>0,05) yang berarti bahwa distribusi penyebaran variabel perilaku 

seksual remaja normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran. 

Hasil uji normalitas pada variabel kepuasan hubungan 

berpacaran menunjukan hasil K-SZ sebesar 0,616 dengan p sebesar 

0,842 (p>0,05) yang berarti bahwa distribusi penyebaran variabel 
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kontrol diri normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran. 

b. Uji linieritas 

Uji linearitas merupakan salah satu persyaratan dalam analisis 

korelasi, atau regresi linear. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dua variabel yang sudah ditetapkan, dalam hal ini 

satu variabel independen, serta satu variabel dependen memiliki 

hubungan yang linear atau tidak. 

Hasil uji linieritas menunjukan adanya hubungan yang tidak 

signifikan antara X dan Y (perilaku seksual dan kepuasan hubungan 

berpacaran). Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikasi dari 

Flinier sebesar 0,115 dengan p>0,05. Pengujian linieritas untuk data 

penelitian ini terpenuhi. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Peneliti melakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

product moment dari Karl Pearson. Adapun hasil uji hipotesis yang 

dilakukan peneliti, yaitu: 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi 

antara perilaku seksual dengan kepuasan hubungan berpacaran yaitu -

0,050 dengan p sebesar 0,368 (p>0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan antara perilaku seksual dengan kepuasan hubungan 

berpacaran pada mahasiswa. 
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B. Pembahasan 

Hasil dari perhitungan data yang telah dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara perilaku seksual 

dengan kepuasan hubungan berpacaran pada mahasiswa. Hasil pada 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Sassler, 

Addo dan Licther (2012) yang menunjukkan bahwa pasangan yang 

melakukan aktifitas seksual terlalu dini akan menghasilkan kualitas 

hubungan yang buruk daripada pasangan yang menunda untuk 

melakukan aktifitas seksual, dimana kepuasan dalam sebuah hubungan 

mengacu pada evaluasi subyektif seseorang tentang kualitas hubungan 

tersebut (Taylor, Peplau & Sears dalam Ursila, 2012). Selain itu Sassler 

menambahkan dalam wawancaranya dengan Lanir (2012) bahwa 

perspektif laki-laki dan perempuan dalam seberapa dini mereka 

melibatkan perilaku seksual memiliki hasil yang berbeda. Perempuan 

memiliki perspektif yakni menganggap perilaku seksual yang terjadi 

dalam hubungannya merupakan simbol nilai akan indikator sebuah 

komitmen dalam hubungannya, hal ini dikarenakan wanita lebih sensitif 

terhadap kualitas hubungannya daripada laki-laki, sedangkan pada 

perspektif pria seberapa dini aktifitas seksual yang terjadi dalam 

hubungannya tidak memiliki keterkaitan dengan kualitas hubungan yang 

tengah mereka jalani, karena pada dasarnya pria cenderung tidak peduli 

kapan aktifitas seksual itu terjadi selama aktifitas tersebut ada. Hasil 

tersebut didukung dengan apa yang dinyatakan oleh Hurlock (1979) 

bahwa bagi remaja putri dan wanita ketertarikan akan masalah 

seksualitas lebih berupa keinginan untuk memiliki sebuah hubungan 
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yang sukses, daripada untuk memperoleh kepuasan yang bersifat pribadi 

dari ekspresi seksualnya, sedangkan bagi remaja putra dan pria 

cenderung lebih tertarik pada kepuasan yang bersifat seksual daripada 

hubungan yang sedang dijalaninya. Selain itu remaja putra dan pria 

menganggap ekspresi seksual sebagai salah satu cara untuk 

membuktikan kemaskulinan mereka, sehingga hal ini dapat 

diasosiasikan bahwa perilaku seksual yang dilakukan sebagian besar 

mahasiswa laki-laki pada penelitian ini tidak memiliki keterkaitan 

dengan kepuasan dalam suatu hubungan berpacaran. 

Ditemukan dalam hasil penelitian bahwa perilaku seksual hanya 

berperan kecil terhadap kepuasan hubungan berpacaran yang 

ditunjukkan dengan nilai sumbangan yang hanya sebesar 2% sedangkan 

sisanya sebesar 98% berasal dari faktor lain seperti hal-hal yang mengacu 

pada perasaan, perasaan mengaku dari cinta, komitmen, keterbukaan 

diri, dan investasi hubungan, sedangkan faktor kepuasan hubungan yang 

disebabkan oleh perilaku yang ada dalam hubungan berkaitan dengan 

sikap seksual tidak memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan 

hubungan. 

Hasil penelitian ini berbeda dari hasil wawancara sebelumnya yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap kelima subjek laki-laki yang 

beranggapan bahwa keterlibatan kontak fisik adalah suatu hal yang 

penting demi mempererat suatu hubungan yang dijalani sehingga dapat 

memberikan perasaan puas dan senang karena perilaku seksual tersebut 

dianggap sebagai bentuk rasa sayang terhadap pasangan, sehingga hal ini 

diasosiasikan dengan kepuasan hubungan dalam berpacaran yang tengah 
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mereka jalani, hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Fallis (2014) yang juga memiliki hasil berbeda dari 

penelitian ini, yaitu penelitiannya yang berjudul The Longitudinal 

Association of Relationship Satisfaction and Sexual Satisfaction, yang 

mengatakan bahwa seseorang yang lebih dulu mengalami kepuasan 

seksual diprediksi akan mengalami kepuasan hubungan, namun hal ini 

menjadi prediktor yang kuat untuk laki-laki dibandingkan pada 

perempuan. Tidak adanya hubungan antar kedua variabel ini bisa jadi 

disebabkan karena sebagian besar subjek memiliki anggapan yang 

berbeda terhadap perilaku seksual dalam memunculkan kepuasan dalam 

hubungan berpacaran yang tengah mereka jalani. Selain itu hal ini juga 

bisa disebabkan karena subjek yang diteliti merupakan mahasiswa yang 

belum menikah. Dalam survey yang dilakukan Manampiring (2014) 

yang dilakukan pada kelompok pasangan berpacaran dan kelompok 

pasangan menikah ditemukan bahwa aktivitas seksual merupakan 

penyebab utama dalam memunculkan kepuasan, akan tetapi hal ini hanya 

berpengaruh pada subjek yang berada dalam hubungan pernikahan. 

Mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang belum menikah,  

dalam survey yang sama oleh Manampiring (2014) ditemukan bahwa 

dalam hubungan berpacaran seks bukanlah penyebab utama dalam 

memunculkan kepuasan hubungan, namun masih ada faktor lain yang 

menjadi penyebab utama seseorang merasa puas atau tidak puas akan 

hubungannya.  

Dijelaskan pada bab sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan hubungan dalam berpacaran, yakni hal-hal 
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yang mengacu pada perasaan, pikiran atau perilaku yang ada dalam 

hubungan terkait dengan sikap seksual, perasaan mengaku dari cinta, 

komitmen, keterbukaan diri, dan investasi hubungan (Hendrick, dalam 

Pristantyo 2015), selain itu menurut Parhizgar, dkk (2017) dalam artikel 

penelitiannya menyatakan  bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan 

hubungan berpacaran ialah sifat-sifat personal, karakteristik pasangan, 

komunikasi, dan latar belakang seseorang. 

Hasil penelitian terhadap variabel perilaku seksual diperoleh rata-

rata empirik (Me) sebesar 61,62 sedangkan mean hipotetik (Mh) sebesar 

62,5 dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 15,785 sehingga perilaku 

seksual masuk dalam kategori sedang. Kemudian hasil penelitian untuk 

variabel kepuasan hubungan berpacaran diperoleh rata-rata empirik (Me) 

sebesar 44,6 sedangkan mean hipotetik (Mh) sebesar 35 dengan standar 

deviasi (SD) sebesar 5,757 sehingga kepuasan hubungan berpacaran 

pada mahasiswa masuk pada kategori tinggi.  

Penelitian ini tidak luput dari beberapa kelemahan. Adapun 

kelemahan yang mungkin dimiliki dalam penelitian kali ini dapat 

berpengaruh pada hasil penelitian, yaitu: 

1. Pernyataan yang dibuat oleh peneliti tidak mudah dipahami subjek 

sehingga muncul perbedaan persepsi dalam mengartikan pernyataan. 

2. Tidak dilakukannya pengujian skala untuk menguji item-item 

didalam skala yang disebar. 

3. Kurang adanya rapport antara peneliti dengan subjek sehingga 

masih ada subjek yang merasa malu dan tiak jujur dalam mengisi 

skala yang sudah disediakan. 
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4. Tidak ada pengendalian jangka waktu berpacaran pada subjek, 

sehingga membuat hasil jawaban yang diberikan megacu pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hubungan berpacaran 

menjadi berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 


