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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 

Kuantitatif, yaitu penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya 

berupa bilangan (nilai atau skor, peringkat, atau frekuensi). Penelitian 

kuantitatif dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab hipotesis atau 

pertanyaan penelitian yang bersifat spesifik dan untuk melakukan prediksi 

bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel lainnya. 

A.   Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan untuk dapat melaksanakan analisis tekik 

korelasi product moment. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas, untuk 

mengetahui normal atau tidaknya skor dari skala yang dibagikan dan uji 

linearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel 

tergantung bersifat linier. 

1.  Uji normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik  

Kolmogorov-Smirnov Distribusi data normal ditujukan bila 

signifikansi lebih besar dari 0.05, hasil uji normalitas dari data yang 

didapat pada variabel perilaku seksual adalah: 
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a.  Skala perilaku seksual 

 Skor pada skala perilaku seksual didapatkan hasil 

z=1,366;p<0,05. Hal ini menyatakan bahwa perilaku seksual 

mahasiswi tidak berdistribusi normal.  

b.      Skala pendidikan seksual 

Skor pada pendidikan seksual didapatkan hasil bahwa 

z=1,114;p>0,05. Hasil ini meunjukkan bahwa pendidikan seksual 

dalam keluarga berdistribusi normal.  

 

2. Uji hipotesis 

 Untuk menguji hubungan antara perilaku seksual mahasiswi 

UNIKA Soegijapranata Semarang dengan pendidikan seksual 

dalam keluarga digunakan analisa statistik non parametrik karena 

didapatkan variabel perilaku seksual tidak berdistribusi normal, 

dengan demikian peneliti menggunakan teknik korelasi Spearman 

dalam uji hipotesis. Dari hasil perhitungan korelasi antara perilaku 

seksual mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang dengan 

pendidikan seksual dalam keluarga menunjukkan rho= -0,566 

dengan p<0,01 (one tailed). Hasil tersebut menunjukkan adanya 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara pendidikan seksual 
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dalam keluarga dengan perilaku seksual mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang. 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menggunakan tekik korelasi Spearman 

menujukkan hasil rho= -0,566 (p<0,01), hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima sehingga semakin tinggi pendidikan seksual dalam 

keluarga semakin rendah perilaku seksual mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang.  

Hasil tersebuut sesuai dengan yang dikatakan Syamsudin (dalam 

Pakey, 2016, hal.10), bahwa pendidikan seks adalah sebagai usaha 

untuk membimbing seseorang agar dapat mengerti benar-benar tentang 

arti dan fungsi kehidupan seksnya, sehingga dapat mempergunakannya 

dengan baik selama hidupnya. Selain itu Amaliyah dan Nuqul (2017, 

hal.158-158) menambahkan bahwa pendidikan seks pada dasarnya 

memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran dan pemahaman kepada 

anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks, sehingga anak tidak 

terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat dan terhindar dari hal-

hal negatif yang timbul akibat perilaku seksual yang keliru.  

Dari hasil penelitian sendri juga mennyatakan bahwa dengan 

semaki tinggi pendidikan seksual yang diterima anak maka perilaku 

seksual semakin rendah. Hal ini menandakan bahwa dengan 
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memberikan pendidikan seksual akan membantu individu untuk 

menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seksnya serta 

beradaptasi pada perubahan-perubahan hormonal yag terjadi. 

  




