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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Sebelum uji hipotesis dilakukan, peneliti melakukan uji asumsi 

yang terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji  asumsi dilakukan 

dengan menggunakan product moment dari Karl Pearson. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dan linieritas dalam penelitian dilakukan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences(SPSS) version 21.0 

for Windows dengan tujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, linier atau tidak ada hubungan antara 

variabel bebas dan variabel tergantungnya. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

teknik Kolmogorov–Smirnov Zmenggunakan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) release 16.1.Hasil uji 

normalitas sebaran pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat 

pada table5 dan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran
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Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas Sebaran 

Variabel KS-Z p Keterangan 

Perilaku Seks Pranikah 1,048 > 0,05 Distribusi Normal 

Harga Diri 0,720 > 0,05 DistribusiNormal 

 

Berdasarkan uji normalitas Perilaku Seks Pranikah 

diperoleh nilai K-S Z = 1,048 dengan nilai p > 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebaran data Perilaku Seks 

Pranikahberdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas Harga 

Diridiperoleh nilai K-S Z = 0,720 dengan nilai p > 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebaran data Harga Diri 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Selain uji normalitas, asumsi yang harus dipenuhi dalam 

teknik korelasi adalah uji linearitas. Uji linieritas dilakukan 

dengan teknik uji F menggunakan program Statistical Packages 

for Social Science (SPSS) release 16.1.Hasil uji linieitas dapat 

dilihat pada tabel 6. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Tabel 6 

Uji Linieritas  

Hubungan antar Variabel Flinear p Keterangan 

Harga Diri dengan Perilaku 

Seks Pranikah  

65,042 < 0,01 Hubungan 

Linear 
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Berdasarkan uji linearitas diperoleh koefisien Flinear = 65,042 

denganp < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

variabel Harga Diri dengan Perilaku Seks Prnaikah dalam 

penelitian ini adalah linear atau persamaan kedua variabel 

tersebut membentuk garis lurus. 

 

B. Uji Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

product moment. Teknik korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara harga diri dengan perilaku seksual pranikah 

pada remaja. 

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh koefisien korelasi rxy = -0,518 

dengan nilai signifikansi p < 0,01, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri 

dengan perilaku seksual pranikah pada remaja.Dengan demikian, hipotesis 

dalam penelitian ini diterima.Hasil analisis korelasi product moment 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

C. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi Product 

Moment, diperoleh nilai koefisien korelasi negatif (r = -0,518 p < 0,01) 

yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga 

diri dengan perilaku seksual pranikah pada siswa. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima karena hipotesis 
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yang diajukan di awal sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

(p < 0,05). Hal ini menunjukkan semakin tinggi harga diri yang dimiliki 

oleh siswa, maka semakin rendah perilaku seksual pranikah, dan 

sebaliknya, semakin rendah harga yang dimiliki oleh siswa, maka semakin 

tinggi perilaku seksual pranikah.  

Hasil penelitian tersebut semakin membuktikan bahwa harga diri 

merupakan konstruk yang penting dalam kehidupan sehari-hari berperan 

serta dalam menentukan proses berpikir dan tingkah laku seseorang, 

termasuk dalam perilaku seks pranikah. Sesuai dengan pendapat Azwar 

(2012, h.57) bahwa harga diri mempengaruhi kontrol diri seseorang, apakah 

seorang remaja dapat mengontrol diri atau tidak adalah tergantung harga 

diri yang dimilikinya. Munculnya harga diri membuat remaja tidak mudah 

ceroboh dalam melakukan tindakan dan bisa mengontrol dorongan perilaku 

seksualnya. 

Sarwono (2013) mengatakan bahwa harga diri merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja.Hal ini menunjukkan 

semakin rendah harga diri yang dimiliki oleh remaja, maka semakin 

meningkatkan kecenderungan perilaku seks pranikah pada remaja, dan 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi penelitian 

sebesar 0,268. Angka tersebut mengandung arti bahwa dalam penelitian ini, 

harga diri memberikan sumbangan efektif sebesar 26,8% terhadap perilaku 

seks pranikah pada remaja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

tingkat konsistensi variabel dependent (perilaku seks pranikah) sebesar 

26,8% dapat diprediksi oleh variabel independent (harga diri), sedangkan 
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sisanya sebesar 73,2% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini.  

Harga diri merupakan satu aspek kepribadian yang dianggap penting 

dan memberi sumbangan besar bagi keberhasilan seseorang.Nunally dan 

Hawari (dalam Hidayat, 2013, h.81) mengatakan bahwa salah satu 

penyebab para remaja terjerumus pada seks bebas adalah kepribadian yang 

lemah. Adapun ciri kepribadian yang lemah tersebut, antara lain daya tahan 

terhadap tekanan dan tegangan rendah, harga diri yang rendah, kurang bisa 

mengekspresikan diri, menerima umpan balik, menyampaikan kritik, 

menghargai hak dan kewajiban, kurang bisa mengendalikan emosi dan 

agresif serta tidak dapat mengatasi masalah dan konflik dengan baik. 

Harga diri terdiri atas tiga aspek yaitu perasaan diterima, perasaan 

mampu dan perasaan berharga. Berdasarkan hasil uji korelasi Product 

Moment, ditemukan bahwa besarnya nilai koefisien korelasi antara aspek 

perasaan diterima dengan perilaku seks pranikahsebesar -0,507 dengan p < 

0,01, yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

aspek perasaan diterima dengan perilaku seks pranikah. Hal ini berarti 

semakin tinggi aspek perasaan diterima, maka semakin rendahperilaku seks 

pranikah pada remaja, dan sebaliknya. Nilai koefisien korelasi tersebut 

merupakan koefisien korelasi tertinggi dibandingkan dengan aspek lainnya.  

Koefisien korelasi aspek perasaan mampu terhadap perilaku seks 

pranikah adalah sebesar -0,463 dengan p < 0,01, yang berarti terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara aspek perasaan mampu 

dengan perilaku seks pranikah. Hal ini berarti semakin tinggi aspek 

perasaan mampu, maka semakin rendahperilaku seks pranikah pada remaja, 
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dan sebaliknya. Koefisien korelasi tersebut merupakan koefisien korelasi 

terendah dibandingkan dengan aspek lainnya.  

Selanjutnya, besar korelasi korelasi aspek perasaan berharga terhadap 

perilaku seks pranikah adalah -0,501 dengan p < 0,01, sehingga dapat 

diartikan terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara aspek 

perasaan berharga dengan perilaku seks pranikah. Hal ini berarti semakin 

tinggi aspek perasaan berharga, maka semakin rendahperilaku seks 

pranikah pada remaja, dan sebaliknya.  

Berdasarkan data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek 

harga diri yang memiliki koefisien korelasi tertinggi dengan perilaku seks 

pranikah adalah aspek perasaan diterima, disusul dengan aspek perasaan 

berharga dan terakhir adalah aspek perasaan mampu. Hal ini berarti aspek 

perasaan diterima memiliki hubungan paling kuat dengan perilaku seks 

pranikah dibandingkan dengan aspek lainnya.  

Perasaan diterima (felling of belonging) adalah perasaan individu 

bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima 

seperti dihargai oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini dapat berupa 

keluarga, kelompok teman sebaya, atau kelompok apapun(Sari, 2009, h.4). 

Remaja yang memiliki perasaan diterima yang tinggi akan merasa 

mendapatkan penghargaan dan perhatian yang lebih dari anggota 

kelompoknya. Penerimaan diri sebagai anggota kelompok akan 

menimbulkan perasaan berharga sehingga remaja tidak akan bertindak atau 

berperilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam hal ini 

adalah perilaku seksual pranikah. 
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Semua aspek harga diri sama-sama memiliki hubungan negatif yang 

signifikan terhadap perilaku seks pranikah,sehingga dapat dikatakan 

semakin tinggi perasaan diterima, perasaan mampu dan perasaan berharga 

yang dimiliki remaja, maka semakin rendah perilaku seks pranikah remaja. 

Hasil penelitian juga menunjukkan nilai mean empirik variabel harga 

diri sebesar 54,32 yang berarti lebih besar dari mean hipotetiknya sebesar 

48, hal ini mengindikasikan bahwa harga diri remaja tergolong tinggi. 

Sedangkan nilai mean empirik variabel perilaku seks pranikah pada remaja 

dalam penelitian ini sebesar 25,29 yang berarti lebih kecil dari mean 

hipotetik yaitu sebesar 48, dengan demikian perilaku seks pranikah pada 

remaja dapat dikatakan cenderung rendah. Harga diri subjek yang 

cenderung mengarah ke tinggi menyebabkan perilaku seks pranikah subjek 

menjadi rendah.Hasil penelitian ini terdapat sedikit perbedaan dengan hasil 

survei pendahuluan. Artinya, kecenderungan perilaku seks pranikah hanya 

dilakukan oleh sebagian siswa saja.  

Remaja yang dapat menghargai dirinya cenderung menilai bahwa 

dirinya memiliki harga diri yang tinggi. Tentunya remaja dengan harga diri 

yang tinggi tidak akan berperilaku yang merugikan dirinya dan berpedoman 

bahwa perilakunya tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang 

tertanam pada dirinya, moral dan agamanya. Pada remaja yang memiliki 

harga diri tinggi, kecenderungan perilaku seksualnya bisa lebih rendah 

daripada remaja yang memiliki harga diri rendah dan sedang (Poy, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara harga diri dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja.Remaja yang memiliki harga diri tinggi, maka 
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cenderung menunjukkan perilaku seks pranikah yang rendah, dan 

sebaliknya. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan try out 

terpakai, sehingga memungkinkan subjek masih dihadapkan pada skala 

yang belum dibersihkan dari item yang gugur. Try out terpakai yang 

digunakan sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan sampel yaitu sebanyak 

30 orang, untuk menghitung uji validitas dan reliabilitas. Hal ini membuat 

hasil yang kurang tersaring dengan lebih baik dalam pengisian skala 

tersebut. 
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