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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor dari variabel perilaku seksual dan kontrol diri. 

Sedangkan uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel perilaku seksual dan kontrol diri. Uji normalitas dan 

linieritas dilakukan dengan bantuan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. 

Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila p>0,05, 

dan sebaliknya. Hasil dari uji normalitas dapat diihat pada 

lampiran. 

1. Perilaku Seksual 

Uji normalitas terhadap skala perilaku seksual 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S 

Z sebesar 1,268 dimana p = 0,080 (p>0,05), yang berarti 

distribusi penyebarannya normal. 

2. Kontrol Diri 

Uji normalitas terhadap skala kontrol diri 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ 

sebesar 1,067 dimana p = 0,205 (p>0,05), yang berarti 

distribusi penyebarannya normal. 
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b. Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya melakukan 

uji linieritas. Data disebut linier apabila p<0,05. Berdasarkan 

hasil uji linieritas antara perilaku seksual dengan kontrol diri 

diketahui bahwa nilai FLinear = 11,072 dengan p = 0,001 (p<0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 

perilaku seksual dengan kontrol diri.Hasil uji linieritas 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang terlampir. 

2. Uji Hipotesis 

  Tahap selanjutnya setelah melakukan uji asumsi adalah uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) dengan teknik 

korelasi Product Moment. Hasil uji korelasi Product Moment yang 

menguji hubungan antara perilaku seksual dengan kontrol diri 

diperoleh hasil yang signifikan yaitu rxy = - 0,593 dengan p = 0,000 

(p<0,01). Hasil uji tersebut menyatakan bahwa hipotesis diterima 

dengan menunjukkan adanya hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan perilaku seksual. Semakin tinggi kontrol diri makan semakin 

rendah perilaku seksual pada mahasiswi dan sebaliknya. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir pada 

lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan korelasi 

Product Moment diperoleh hasil rxy = - 0,593 dengan p = 0,000 

(p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan hubungan negatif antara perilaku 

seksual dengan kontrol diri, semakin tinggi kontrol diri maka semakin 

rendah perilaku seksual dan semakin rendah kontrol diri maka semakin 
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tinggi perilaku seksual. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara kontrol diri 

terhadap perilaku seksual pada mahasiswi dan menunjukkan hasil 

bahwa keterkaitan antara kontrol diri dengan perilaku seksual pada 

remaja memperlihatkan bahwa remaja dengan kontrol diri yang baik 

akan lebih mampu menahan perilaku seksualnya dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah akan dapat membantu 

remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Safitri & Uyun (2007), Dewi (2014), Khairunisa (2013), 

Pawestri & Setyowati (2012)  yang menunjukkan hasil bahwa adanya 

keterkaitan antara kontrol diri  dengan perilaku seksual pada remaja, 

bisa diperlihatkan pada kemampuan mengendalikan/mengontrol diri 

remaja berperan dalam menekan perilaku seksualnya. Remaja dengan 

kontrol diri yang baik akan lebih mampu menahan perilaku seksualnya 

dibandingkan dengan remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah. 

Hasil penelitian penelitian ini yaitu rxy sebesar -0,593 atau kontrol 

diri memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan perilaku 

seksual mahasiswi sebesar 35,16%.Kontrol diri yang baik dapat 

membuat individu dari tingkah laku negatif yang yang tidak sesuai 

dengan norma sosial salah satunya yaitu perilaku seksual.Menurut 

Sugiyana (2015) hasil korelasi >0,399 termasuk pada kategori tinggi. 

Sisa sumbangan sebesar 64,84% depengaruhi faktor lain. Faktor-faktor 

lain yaitu faktor sosial ekonomi, peranan religiusitas, body image/citra 

diri, hubungan dengan orang tua, penyebaran informasi di sosial media 

dan pergaulan yang semakin bebas (Sarwono, 2016).  
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Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan- 

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu : 

1.  Alat ukur tidak mencakup semua bentuk, ada dua bentuk yang 

gugur yaitu berpegangan tangan & berpelukan dan berciuman. Item 

alat ukur yang gugur ditunjukan dengan hasil sebagian mahasiswi 

yang menjadi responden sudah pernah melakukan perilaku seksual 

tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dari 60 yang 

memiliki pacar atau sudah pernah berpacaran mahasiswi 45% pernah 

berpegangan tangan, dan  41,25% pernah berciuman bibir. 

2. Beberapa skala tidak ditunggu pada saat pengerjaan, sehingga 

keadaan ini memungkinkan subjek bertanya atau berdiskusi dengan 

orang lain.  

3. Faktor keadaan yang ramai pada saat pengisian skala, dikarenakan 

pengisian skala yang tidak berada di dalam kelas, namun secara 

insidental sehingga ada yang menunda mengisi atau dibawa pergi 

(masuk ke kelas) sehingga peneliti tidak bisa mengontrolnya.  

4. Adanya perbedaab motivasi, antusiasme dan keseriusan subjek 

ketika mengisi skala tersebut, hal ini memungkinkan subjek mengisi 

asal-asalan. 

5. Pada lembar persetujuan untuk menjadi subjek, ada subjek yang 

tidak mengisi keterangan berpacaran/tidak.  

 

  


