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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

product moment untuk uji hipotesis, maka lebih dulu dilakukan uji 

asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui sebaran item, selain itu juga untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel. Uji asumsi dapat dihitung dengan 

menggunakan program Statistical Packages for social science (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kedua 

variabel yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z). Distribusi data normal 

ditunjukkan dengan probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 

0,05. Hasil uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hasil normalitas pada variabel perilaku hidup bersih dan 

sehat menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0.553 

dengan p sebesar 0,920 (p>0,05), hal ini menandakan bahwa 

skor variabel perilaku hidup bersih dan sehat berdistribusi 

normal. 

2) Hasil normalitas pada variabel literasi kesehatan 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 1,266 dengan p 
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sebesar 0,081 (p>0,05), hal ini menandakan bahwa skor 

variabel literasi kesehatan berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel 

yang dianalisis memiliki hubungan linier, hasil uji linieritas 

mengenai hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat pada mahasiswa yang indekos 

menunjukkan Flinier sebesar 6.677 dengan nilai p sebesar 0,012 

(p<0,05) yang artinya kedua variabel dalam penelitian ini 

memiliki hubungan yang linier  

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, maka tahap selanjutnya 

adalah uji hipotesis, teknik yang digunakan adalah korelasi product 

moment dengan menggunakan program Statistical Packages for 

social science (SPSS). Hasil yang diperoleh dari korelasi antara 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan literasi kesehatan pada 

mahasiswa indekos adalah koefisien rxy sebesar 0,293 dengan nilai p 

sebesar 0,006 (p<0,05), hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif antara literasi kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada mahasiswa indekos yang artinya semakin tinggi literasi 

kesehatan maka semakin tinggi perilaku hidup bersih dan sehat pada 

mahasiswa yang indekos, begitupun sebaliknya semakin rendah 

literasi kesehatan maka semakin rendah perilaku hidup bersih dan 

sehat pada mahasiswa indekos. Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis “ada hubungan positif 
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antara literasi kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

mahasiswa indekos” diterima. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari uji validitas, indikator menjaga 

kebersihan jamban pada skala perilaku hidup bersih dan sehat 

mengalami keguguran di semua item, hal itu disebabkan karena 

semua subjek telah melakukan perilaku membersihkan jamban, 

sehingga tidak menimbulkan variasi jawaban yang menyebabkan 

gugurnya semua item pada indikator tersebut.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0,293 

(p<0,05) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu semakin tinggi literasi kesehatan maka semakin 

tinggi perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa yang indekos, 

begitupun sebaliknya semakin rendah literasi kesehatan maka 

semakin rendah perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa 

indekos. Hasil ini sesuai dengan pendapat Nutbeam (2015) yang 

menyatakan bahwa seseorang dengan literasi kesehatan yang lebih 

baik akan memiliki keterampilan serta kemampuan yang 

memungkinkan untuk melakukan peningkatan dalam perilaku 

kesehatannya secara pribadi serta dapat mempengaruhi seseorang 

untuk berperilaku sehat.   

Hasil uji linearitas dan uji hipotesis menunjukan bahwa 

memang ada hubungan yang linier antara literasi kesehatan dengan 
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perilaku hidup bersih dan sehat  pada mahasiswa indekos, melalui 

hasil penelitian dalam hubungan linier antara variabel bebas dan 

variabel tergantung dapat diketahui bahwa literasi kesehatan dapat 

mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa 

indekos. Hal ini sesuai dengan pendapat Roberts (2015) bahwa orang 

yang memiliki literasi yang lebih dapat memahami dan 

melaksanakan sesuatu guna merawat diri serta memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan perubahan perilaku 

ke arah yang lebih sehat, sebaliknya seseorang yang memiliki literasi 

kesehatan yang terbatas dapat berkaitan dengan prilaku merokok, 

olahraga yang tidak teratur, makan buah dan sayur yang kurang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa literasi kesehatan memiliki 

sumbangan efektif sebesar 8,6% pada perilaku hidup bersih dan 

sehat pada mahasiswa indekos, sisanya sebesar 91,4% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian (Liu,dkk 2015) yang menyatakan bahwa skor literasi 

kesehatan terkait dengan perilaku merokok, minum, dan latihan fisik. 

Orang tua yang memiiki skor literasi kesehatan yang tinggi memiliki 

kemungkinan yang kecil berperilaku merokok. Selain itu, Pant 

(2016) dalam tulisannya menyatakan bahwa literasi kesehatan 

berkontribusi dalam peningkatan kesehatan di masyarakat. 

Seseorang yang memiliki akses akan kesehatan cenderung 

mengadopsi perilaku yang sehat. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan 

berjalan dengan baik Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari 
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kelemahan seperti Pemilihan waktu yang kurang tepat untuk 

penyebaran skala, sehingga beberapa subjek terburu-buru pada saat 

pengisian skala.  


