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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan 

uji linieritas. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

sebaran item normal atau tidak dan sekaligus untuk mengetahui 

variabel bebas dan variabel tergantung linier atau tidak.  

a. Uji Normalitas 

1) Perilaku seksual mahasiswa 

Uji normalitas terhadap perilaku seksual mahasiswa  

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kaidah normal yang 

digunakan adalah ketika p>0,05 maka distribusi dinyatakan 

normal, sebaliknya ketika p<0,05 maka distribusi 

dinyatakan tidak normal. Hasil K-SZ menunjukkan 1.462 

dengan p sebesar 0,028 (p<0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebarannya tidak normal.  

2) Kontrol Diri 

Uji normalitas terhadap Kontrol Diri menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ 0,985 

dengan p sebesar 0,287 (p>0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebarannya normal. 
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b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan tidak adanya korelasi 

yang linier antara variabel perilaku seksual mahasiswa dengan 

kontrol diri. Hal ini dibuktikan dengan Flinier = 3,330 dengan 

p<0,05 yang berarti bahwa perilaku seksual  tidak dipengaruhi 

oleh kontrol diri. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat 

dilampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas, maka selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan program spss. Teknik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik 

korelasi spearman rho. Peneliti menggunakan teknik korelasi 

spearman rho dikarena  hasil uji normalitas pada skala perilaku 

seksual mahasiswa adalah tidak berdistribusi normal. Hasil uji 

hipotesis hubungan antara komtrol diri dengan perilaku seksual 

mahasiswa  memperoleh korelasi rho = –0,175 dengan  p<0,05. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang cukup siginifikan antara kontrol diri dengan perilaku 

seksual mahasiswa. semakin tinggi kontrol diri maka semakin 

rendah perilaku seksual mahasiswa dan sebaliknya semakin 

rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku seksual 

mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data uji hipotesis, ditemukan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang cukup signifikan antara kontrol diri 

dengan perilaku seksual mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil korelasi sebesar korelasi rho sebesar  –0,175 dengan p<0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu semakin 

tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku seksual mahasiswa, 

begitu juga sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka semakin 

tinggi perilaku seksual mahasiswa. Penelitian ini sama halnya dengan 

Handoko (2014) di salah satu perguruan tinggi yang ada di Salatiga 

dengan jumlah responden 175 mahasiswa yang menunjukkan adanya 

korelasi negatif antara kontrol diri dengan perilaku seksual 

mahasiswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreini, Hutahaean, dan 

Himawati (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara kontrol diri dengan intensitas perilaku seksual pranikah 

pada. Hal ini serupa dengan penelitian Nurhapipa, Alhidayati dan 

Ayunda (2017) bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan perilaku seksual.  

Kontrol diri memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 3,6% 

pada perilaku seksual mahasiswa dimana sisanya sebesar 96,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati, Yuniar dan Ismail (2017) yang 

menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berhubungan dengan 

perilaku seks menikah yaitu komunikasi efektif orang tua dan anak, 
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pengetahuan, dan pengaruh teman sebaya. Selain itu beberapa faktor 

lain diantaranya pengetahuan kesehatan reproduksi, pengetahuan 

HIV/AIDS, pengetahuan penyakit menular seksual, pemahaman 

agama, peran orang tua dan teman sebaya (Nurhapipa, Alhidayati & 

Ayunda, 2017). 

Dalam penelitian ini, variabel perilaku seksual mahasiswa 

memperoleh perhitungan mean sebesar 17,31 dan standar deviasi 

empirik sebesar 12,795. Hal ini dapat diketahui dari total responden 

yang memiliki perilaku seksual mahasiswa dengan kategori rendah 

sebanyak 14 orang (15,6%), kategori sedang sebanyak 58 orang 

(64,4%) dan kategori tinggi sebanyak 18 orang (20%). Begitu juga 

dengan kontrol diri yang memperoleh perhitungan mean sebesar 

72,10 dan standar deviasi empirik sebesar 8,820. Dari total responden 

yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 10 orang (11,1%), 

kategori sedang sebanyak 65 orang (72,2%) dan kategori tinggi 

sebanyak 15 orang (16,7%).  

Kontrol diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku seksual mahasiswa. Kontrol diri memiliki arti dimana 

individu mampu menahan dorongan atau keinginan untuk melakukan 

perilaku yang negatif dan tidak sesuai dengan norma misalnya saja 

seperti ketergantungan obat, narkoba, alkohol, rokok dan perilaku 

seksual. Terdapat lima aspek kontrol diri yaitu kemampuan kognitif, 

kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mengontrol 

perilaku, kemampuan mempertimbangkan pilihan dan kemampuan 

retrospektif yang dimana menunjukkan adanya hubungan dengan 
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perilaku seksual mahasiswa. Kemampuan kognitif dapat dilihat dari 

proses pemikiran atau startegi saat stressor muncul. Kemampuan 

mengambil keputusan dapat dilihat dari memilih suatu tindakan 

sesuai dengan pilihan atau alternatif yang diyakini. Kemampuan 

mengontrol perilaku dapat dilihat dari mengendalikan perilaku atau 

tindakan sesuai kemampuannya. Kemampuan mempertimbangkan 

pilihan dapat dilihat dari pertimbangan diri sendiri bahwa pilihan 

yang diambil adalah benar. Kemampuan retrospektif dapat dilihat 

dari menilai suatu peristiwa dari sisi positif dan negatif (Sarafino 

dalam Rakel & Rakel, 2016).  

Kontrol diri memiliki peran penting untuk mengendalikan diri 

terutama berkaitan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual  dapat 

ditekan apabila kontrol dirinya tinggi. Mahasiswa yang memiliki 

kontrol diri tinggi mampu menahan atau mengendalikan dorongan-

dorongan seksual yang timbul dari dalam. Mahasiswa dapat 

mengalihkan timbulnya dorongan seksual dengan kegiatan yang 

bermanfaat seperti menjadi aktivis kampus, olahraga, bekerja atau 

terlibat dalam kegiatan sosial. Banyaknya kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa dapat meminimalisir terjadinya perilaku seksual dalam 

bentuk apapun.  

Namun, kelima aspek kontrol diri dari penelitian ini tidak 

menjamin bahwa mahasiswa mampu mengendalikan diri untuk tidak 

melakukan perilaku seksual. Hal ini dikarenakan perilaku seksual  

bisa dilakukan dari pengaruh teman, pasangan bahkan dari menonton 

pornografi. Secara keseluruhan proses pelaksanaan penelitian ini 



49 

 

 
 

berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan harapan peneliti. 

Walaupun demikian, peneliti memiliki keterbatasan sehingga 

menemukan beberapa kelemahan yang terjadi, yaitu:  

1. Tingkat keseriusan responden dalam mengisi skala. Hal ini 

disebabkan karena lokasi responden berada di tempat 

makan, tempat parkir sehingga responden mengisi skala 

dengan kurang kondusif.  

2. Beberapa responden yang mengisi skala secara bersamaan 

dengan teman, sehingga memungkinkan jawaban yang diisi 

responden tidak dijawab sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

3. Skala kontrol diri yang digunakan merupakan gabungan 

dari dua teori tanpa adanya pertimbangan teoritis atau 

penelitian yang kuat.  

4. Metode yang digunakan adalah incidental sampling dimana 

jumlah responden tidak mewakili (representatif) seluruh 

fakultas di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di 

kota Semarang. 


