
 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01 Uji Asumsi 

 Uji asumsi melibatkan uji normalitas dan uji linieritas yang dilakukan 

sebelum uji hipotesis. Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran item pada variabel Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-

Laki, variabel Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan Kondom, dan variabel 

Perasaan Terancam HIV/AIDS.  Sedangkan uji linieritas bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara ketiga variabel. 

 Dalam menguji normalitas dan linieritas, menggunakan bantuan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0. 

1. Uji Normalitas 

 Penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 

normalitas. Data yang memililki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 

5% (p > 0,05) maka distribusi penyebarannya dikatakan normal. 

 Uji normalitas terhadap variabel Penggunaan Kondom pada Remaja 

Laki-Laki memperoleh hasil K-S Z sebesar 1,093 dengan nilai p sebesar 

0,183 (p > 0,05) yang diartikan memiliki distribusi normal. 

 Uji normalitas terhadap variabel Pertimbangan Untung-Rugi 

Menggunakan Kondom memperoleh hasil K-S Z sebesar 0,770 dengan 

nilai p sebesar 0,593 (p > 0,05) yang diartikan memiliki distribusi normal. 
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Uji normalitas terhadap variabel Perasaan Terancam HIV/AIDS 

memperoleh hasil K-S Z sebesar 0,873 dengan nilai p sebesar 0,430 (p > 

0,05) yang artinya distribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

 Hasil uji linieritas dari hubungan antara pertimbangan untung-rugi 

menggunakan kondom dengan penggunaan kondom pada remaja laki-

laki yaitu F = 20,300 dengan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier. 

 Hasil uji linieritas dari hubungan antara perasaan terancam 

HIV/AIDS dengan penggunaan kondom pada remaja laki-laki yaitu F = 

17,240 dengan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,01) maka diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang linier.                             

5.01.02 Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 

16.0.  

1. Hipotesis Mayor 

Uji hipotesis ini menggunakan teknik Analisis Regresi dua prediktor 

untuk menguji hubungan antara pertimbangan untung-rugi menggunakan 

kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom 

pada remaja laki-laki. Hasil koefisien regresi yang dihasilkan sebesar 

Rx1x2y = 0,656 dengan nilai uji F = 10,195 dan nilai p sebesar 0,001 (p < 

0,01). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan 

antara pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom dan perasaan 
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terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom pada remaja laki-laki, 

sehingga hipotesis mayor diterima. 

2. Hipotesis Minor 

 Pengujian hipotesis minor pertama dengan korelasi Product 

Moment didapat nilai koefisien korelasi rx1y = 0,648 dengan p < 0,01. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertimbangan 

untung-rugi menggunakan kondom dengan penggunaan kondom pada 

remaja laki-laki. Artinya semakin merasa beruntung menggunakan 

kondom, maka semakin sering penggunaan kondom. Dengan demikian, 

berarti hipotesis minor pertama diterima. 

 Pengujian hipotesis minor kedua didapat nilai koefisien korelasi rx2y 

= 0,617 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom 

pada remaja laki-laki. Artinya semakin tinggi perasaan terancam 

HIV/AIDS, maka semakin sering penggunaan kondom. 

 

5.02. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis mayor yang dilakukan pada 30 remaja laki-

laki di Semarang, diperoleh Rx1x2y = 0,656 dengan nilai uji F = 10,195 dan nilai p 

sebesar 0,001 (p < 0,01). Artinya, ada hubungan antara pertimbangan untung-

rugi menggunakan kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS dengan 

penggunaan kondom pada remaja laki-laki. Dengan demikian, hipotesis pada 

penelitian ini diterima. 

 Penelitian ini dilakukan berbasis pada teori Health Belief Model (HBM) / 

teori Model Keyakinan Kesehatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
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HBM merupakan teori yang memaparkan tentang perilaku preventif terhadap 

penyakit beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut HBM, perilaku 

preventif dipengaruhi secara langsung oleh dua hal sekaligus yaitu pertimbangan 

untung dan rugi bilamana melakukan perilaku preventif tersebut serta perasaan 

terancam penyakit. Dalam penelitian ini, penggunaan kondom dimaksudkan 

sebagai perilaku preventif terhadap HIV/AIDS. Kemudian penggunaan kondom 

dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom dan perasaan 

terancam HIV/AIDS.  Hal ini didukung oleh penelitian Sisyahid & Indarjo (2017, h. 

10) yang mengatakan bahwa teori HBM menjelaskan perilaku preventif 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah demografi, persepsi kerentanan, 

persepsi keparahan/kesakitan, persepsi hambatan, persepsi manfaat dan adanya 

isyarat bertindak. Dari beberapa faktor tersebut, persepsi kerentanan dan 

pesepsi keparahan/keseriusan merupakan bagian dari perasaan terancam 

penyakit, sedangkan persepsi hambatan dan persepsi manfaat merupakan 

bagian dari pertimbangan untung-rugi. Hal serupa juga dikemukakan dalam 

penelitian Sakinah (2017, h. 106-107) tentang HBM yang membahas hambatan 

dan manfat serta persepsi rentan dan keseriusan penyakit memengaruhi individu 

dalam melakukan perilaku preventif. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian oleh Susanti (2016, h. 124) yang menunjukkan bahwa keputusan untuk 

melakukan kunjungan ke Puskesmas dalam penanganan dini Dengue 

Haemorhagic Fever (DHF) dipengaruhi oleh adanya persepsi rentan dan 

keseriusan serta mendapat manfaat dan hambatan. Hal ini berarti perilaku 

preventif dipengaruhi oleh perasaan terancam penyakit dan pertimbangan 

untung-rugi melakukan perilaku preventif. Dengan demikian, maka penggunaan 
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kondom dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom dan 

perasaan terancam HIV/AIDS. 

 Sumbangan efektif yang diberikan oleh pertimbangan untung-rugi 

menggunakan kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS terhadap penggunaan 

kondom pada remaja laki-laki yaitu sebesar 38,8% dan sisanya sebesar 61,2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor penggunaan kondom yang tidak diukur pada 

penelitian ini. 

 Diperoleh koefisien korelasi pada hipotesis minor pertama yaitu rx1y = 

0,648 dengan p < 0,01, yang artinya hipotesis ini diterima karena adanya 

hubungan positif antara pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom 

dengan penggunaan kondom pada remaja laki-laki, dengan sumbangan efektif 

sebesar 30,132%. Semakin merasa untung menggunakan kondom maka 

semakin sering penggunaan kondom, dan sebaliknya, semakin merasa rugi 

menggunakan kondom maka semakin jarang penggunaan kondom. Sebuah 

penelitian mendukung hal ini, yaitu adanya hasil wawancara terhadap Lelaki 

Seks Lelaki (LSL) remaja yang tidak menggunakan kondom ketika melakukan 

hubungan seks. Dikarenakan merasa bahwa kondom umumnya dipakai orang 

dewasa sehingga malu atau merasa tidak nyaman bila membeli kondom 

(Chandra, Shaluhiyah, & Cahyo, 2018, h. 794-795). Hal tersebut merupakan 

kerugian menggunakan kondom yang dirasakan LSL remaja. Diterimanya 

hipotesis ini juga didukung oleh penelitian kualitatif terhadap Pekerja Seks Laki-

Laki (PSL) yang dilakukan Aditya (2012, h. 65-72) dengan hasil bahwa 

responden merasa adanya manfaat kondom sebagai pencegahan HIV dan 

memperkecil risiko terserang HIV, juga merasakan adanya hambatan dalam 
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penggunaan kondom. Responden mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 

yang dirasa untuk menggunakan kondom. 

 Pada hipotesis minor kedua, diperoleh hasil nilai koefisien korelasi rx2y = 

0,617 dengan p < 0,01. Dengan demikian, maka terdapat hubungan positif antara 

perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom pada remaja laki-

laki, dengan sumbangan efektif sebesar 12,8953%. Artinya semakin tinggi 

perasaan terancam HIV/AIDS, maka semakin sering penggunaan kondom. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terhadap 84 Pekerja Seks Komersil (PSK) 

yang dipilih dengan cara excidental sampling yang menunjukkan hasil bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara persepsi berisiko tertular HIV dengan 

penggunaan kondom (Barus, 2017, h. 17-20).  

 Adapula penelitian lain yang mendukung hipotesis minor kedua, yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap pelajar wanita menengah atas di pedesaan 

Kamerun tentang faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan kondom 

konsisten untuk mencegah HIV/AIDS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan kondom dilakukan karena adanya perasaan terancam terserang 

HIV/AIDS (Tarkang & Zotor, 2015, h. 2-6). Selain itu, hipotesis minor kedua 

sesuai dengan penelitian Budiono (2012, h. 99) yang menghasilkan penemuan 

konsistensi penggunaan kondom pada Wanita Pekerja Seksual (WPS) sebanyak 

62,9% dari 140 WPS dipengaruhi oleh perasaan terancam HIV/AIDS. 

 Golongan variabel penggunaan kondom pada remaja laki-laki dilihat dari 

nilai Mean Empirik (ME) = 5,9, Standar Deviasi Empirik (SDE) = 1,213, Mean 

Hipotetik (MH) = 5, dan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) = 1. Indikasi 

menunjukkan variabel ini masuk kedalam golongan sedang. Hal ini menunjukkan 
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bahwa penggunaan kondom pada remaja laki-laki pada penelitian ini masih 

tergolong antara jarang dan sering. 

 Untuk golongan variabel pertimbangan untung-rugi menggunakan 

kondom dilihat dari nilai Mean Empirik (ME) = 3,37, Standar Deviasi Empirik 

(SDE) = 4,081, Mean Hipotetik (MH) = 25, dan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) = 

5. Maka indikasi menunjukkan bahwa variabel ini termasuk golongan tinggi. Hal 

ini diartikan bahwa remaja laki-laki merasa untung dalam penggunaan kondom 

yaitu bebas terserang HIV/AIDS, kepuasan seksual tidak berkurang, tidak 

khawatir akan menghina pasangan, praktis, kondom gampang dicari, dan tidak 

malu membeli kondom. 

 Sedangkan variabel perasaan terancam HIV/AIDS digolongkan 

berdasarkan nilai Mean Empirik (ME) = 16,43, Standar Deviasi Empirik (SDE) = 

2,223, Mean Hipotetik (MH) = 12,5, dan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) = 2,5. 

Hal ini diketahui bahwa variabel perasaan terancam HIV/AIDS masuk kedalam 

golongan tinggi. Maka diartikan bahwa remaja laki-laki merasa HIV/AIDS adalah 

penyakit yang serius/parah, dan merasa bahwa dirinya rentan terhadap 

HIV/AIDS. 

 Terjadi perbedaan pada hasil analisis penggolongan tiap variabel dengan 

prediksi awal. Hasil analisis menunjukkan bahwa remaja laki-laki merasa untung 

menggunakan kondom tinggi dan merasa terancam HIV/AIDS tinggi, namun 

penggunaan kondom sedang. Perbedaan ini terjadi mungkin dikarenakan konten 

skala yang sensitif sehingga subyek tidak seutuhnya jujur atau asal-asalan dalam 

mengisi skala. 

 Terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yakni hanya ada empat 

alternatif jawaban pada Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki, 
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sehingga ada kemungkinan jawaban subyek yang tidak terwakili. Contoh yaitu 

subyek yang sesungguhnya tidak melakukan hubungan seks dengan orang baru 

dikenal, namun subyek tetap memberi pilihan jawaban pada item tentang 

penggunaan kondom dengan orang baru dikenal. 


