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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

 Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu. Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui terpenuhi atau 

tidaknya persyaratan untuk dianalisis seperti sebaran item normal atau 

tidak, linear atau tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tergantung. Uji asumsi meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya penyebaran data dari variabel penelitian, untuk melihat 

apakah subjek yang dijadikan sampel penelitian memenuhi syarat 

sebaran yang normal untuk mewakili populasi. Sebaran dikatakan 

normal apabila p>0,05 dan jika p<0,05 sebarannya dikatakan tidak 

normal. 

1) Perilaku Seksual Pranikah 

 Uji normalitas terhadap perilaku seksual pranikah 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ = 

1,062 dengan p>0,05 sehingga terbukti bahwa distribusi 

penyebarannya normal.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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2) Pola Asuh Permisif 

Uji Normalitas terhadap pola asuh permisif menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ = 0,698 dengan p 

> 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebarannya normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara pola asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah 

mahasiswa. Hasil uji linieritas menunjukkan tidak adanya korelasi 

yang linier antara variabel perilaku seksual pranikah mahasiswa 

dengan pola asuh permisif. Hal ini ditunjukkan dari Flinier = 0,120 

(p>0,05) yang berarti perilaku seksual pranikah mahasiswa tidak 

linier.   

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, maka selanjutnya peneliti 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan program computer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0 for Windows. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh koefisien korelasi 

Product Moment dari Pearson antara pola asuh permisif dengan 

perilaku seksual pranikah mahasiswa sebesar 0,045 dengan sig. = 0,365 

(p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pola 

asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswa. 
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B. Pembahasan 

Dari perhitungan uji korelasi antara variabel pola asuh permisif 

dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa didapatkan hasil antara kedua 

variabel dengan besar korelasi Product Moment dari Pearson 0,045 dengan 

sig. 0,365 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara pola asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah 

mahasiswa Unika Soegijapranata, yang berarti hipotesis penelitian ini 

ditolak. 

Pola asuh orang tua merupakan faktor dari perilaku seksual pranikah 

namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang 

permisif tidak menjadikan mahasiswa cenderung melakukan perilaku 

seksual pranikah.  

Uecker 2015 (dalam Rahardjo, dkk., 2017) menyatakan bahwa 

mahasiswa merupakan kelompok remaja yang mulai memasuki batas 

kedewasaan dimana peran orang tua terhadap mahasiswa tidak sebanyak 

saat masih anak-anak. Mahasiswa juga mulai diberi kebebasan orang tua 

karena dianggap sudah dapat memilih perilaku yang baik dan buruk 

sehingga keterikatan dengan orang tua juga berkurang.  

Seperti yang ditemukan dalam penelitian Adawiyyah (2016) bahwa 

pola asuh orang tua dan perilaku seksual pranikah tidak terdapat hubungan 

yang signifikan karena perilaku seksual merupakan variabel yang 

kompleks, sehingga masih banyak faktor lain yang lebih kuat dari pola asuh 
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orang tua dalam mempengaruhi untuk melakukan perilaku seksual 

pranikah. 

Ketika orang tua dengan pola asuh permisif tidak memberikan 

pengetahuan seksual kepada remaja sejak kecil, maka mahasiswa akan 

berusaha mencari informasi dari lingkungan sekitar baik dari teman-teman 

sepergaulannya ataupun internet dan buku. Jika pengaruh negatif dari 

lingkungan sekitar lebih kuat maka mahasiswa akan terpengaruh untuk 

melakukan perilaku seksual pranikah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Lestari, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa 83,4% perilaku seksual 

pranikah disebabkan oleh peran teman sebaya karena mahasiswa lebih 

banyak menghabiskan waktu bersama teman sebayanya dibanding dengan 

orang tuanya. 

Hal tersebut sesuai dengan tugas perkembangan remaja Havighurst 

(dalam Ali & Asrori, 2015) dimana tugas remaja adalah membebaskan sifat 

kekanak-kanakan dan sifat bergantung pada orang tua. Pada masa remaja, 

remaja memiliki sikap ambivalen terhadap orang tuanya karena remaja 

ingin bebas namun merasa dunia dewasa cukup rumit sehingga remaja 

masih mengharapkan perlindungan dari orang tuanya. Sementara itu, orang 

tua sudah mulai menganggap dan mengharapkan remaja untuk belajar 

dewasa dan mandiri. Keadaan inilah yang membuat remaja sering 

memberontak terhadap orang tuanya dan lebih memilih untuk 

menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sousa (2014), Marza (2010), Triandika dan Ediati (2015) yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 

permisif dan perilaku seksual pranikah.  

Kelemahan yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Peneliti membagikan skala secara langsung kepada beberapa subjek 

sehingga peneliti kurang bisa mengawasi subjek satu persatu. 

2. Peneliti melakukan pengambilan data di tempat umum seperti taman, 

gazebo, kantin, tangga fakultas dan parkiran sehingga subjek 

terdistraksi oleh lingkungan sekitar. 

3. Ada beberapa subjek kurang mengerti maksud pernyataan dari item 

skala yang ada sehingga peneliti harus menjelaskan kepada subjek 

maksud dari item skala tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


