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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1.   Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment untuk uji 

hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang menyangkut uji 

normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil sebaran dari kedua variabel tersebut normal atau tidak. Sedangkan uji 

linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang diteliti 

linier atau tidak. Penjelasan hasil uji normalitas dan uji linieritas di jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas dimana data yang 

berdistribusi normal apabila p > 0,05 maka jika hasil data kurang dari 0,05 maka 

data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas 

pada variabel kendali perilaku seksual dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S Z) menunjukan hasil sebesar 1,218 dengan p = 0,103 (p > 0,05). 

Sedangkan hasil uji normalitas pada variabel pola asuh otoriter 

menggunakan K-S Z didapatkan hasil sebesar 1,171 dengan p = 0,129 (p > 0,05) 

. Mengacu pada penjelasan mengenai data yang berdistribusi normal apabila p > 

0,05 maka hasil dari variabel kendali perilaku seksual dan variabel pola asuh 

otoriter dimana hasilnya menunjukan lebih dari 0,05. Artinya kedua variabel 

tersebut memiliki sebaran data yang normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran D-1. 
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2. Uji Linieritas 

Uji linier pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variabel kendali perilaku seksual dan variabel pola asuh otoriter. 

Uji linier pada penelitian ini menggunakan uji F dimana variabel independenn dan 

variabel dependen memiliki hubungan apabila p < 0,05. 

Hasil dari uji linieritas pada variabel pola asuh otoriter orangtua dan 

variabel kendali perilaku seksual pada remaja dalam penelitian ini ditunjukan 

dengan nilai Flinier = 25,527 dengan signifikasi 0,000 dimana nilai p < 0,05. Artinya 

terdapat hubungan linier yang sangat signifikan antara pola asuh otoriter orangtua 

dengan kendali perilaku seksual pada remaja. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran D-2. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan uji hipotesis. Peneliti melakukan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi 

SPSS, teknik yang digunakan adalah korelasi Product Moment. Penilaian pada 

klasifikasi penerimaan hipotesis apabila p < 0,01 maka dapat dikatakan sangat 

signifikan. Hasil dari uji hipotesis menunjukan rxy = - 0,405 dengan signifikasi p = 

0,000. 

 Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini dimana menunjukan 

bahwa p = 0,000 mengacu pada klasifikasi penerimaan hipotesis (p < 0,001) yang 

berarti bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara pola asuh 

otoriter orangtua dengan kendali perilaku seksual pada remaja serta menunjukan 

bahwa hipotesis awal yang diajukan oleh penulis diterima. Hasil dari uji hipotesis 

pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran E. 
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5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

hipotesis awal bahwa terdapat hubungan negatif antara pola asuh otoriter 

orangtua dengan kendali perilaku seksual pada remaja diterima. Dimana 

signifikasi antara pola asuh otoriter orangtua dengan kendali perilaku seksual pada 

remaja menunjukan hasil rxy sebesar -0,405 (p < 0,001). Artinya terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara pola asuh otoriter orangtua 

dengan kendali perilaku seksual remaja. Dalam hal ini berarti semakin tinggi pola 

asuh otoriter yang diterima oleh remaja maka semakin rendah kendali perilaku 

seksual remaja itu sendiri dalam hal ini remaja akhir atau dewasa awal.  

Penelitian ini juga memberikan menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

pola asuh otoriter orangtua terhadap kendali perilaku seksual remaja memberikan 

Sumbangan Efektif (SE) sebesar 16,4%. Dengan demikian variabel, pola asuh 

otoriter orangtua merupakan variabel yang mempengaruhi kendali perilaku 

seksual remaja.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aneke dan 

Ada (2015) yang mengungkapkan bahwa remaja dengan pola asuh otoriter secara 

signifikan  tidak memiliki kendali perilaku seksual yang baik, sehingga lebih banyak 

melakukan hal yang melanggar norma serta melakukan perilaku seksual berisiko.  

Penelitian yang dilakukan Ugoji dan Okoh (2015) juga mengungkapkan 

bahwa remaja dengan gaya  pola asuh otoriter memiliki kendali perilaku seksual 

rendah dengan memberontak secara terbuka saat tidak berada dalam 

pengawasan orang tua dengan melakukan seks bebas. Ungsianik dan Yuliati 

(2017) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pola asuh orangtua 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kendali perilaku seksual khususnya 

pada remaja.  
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Kendali perilaku seksual yang baik sangat penting bagi individu khususnya 

pada usia remaja akhir atau dewasa awal. Kendali perilaku seksual itu sendiri 

merupakan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri terkait perilaku 

seksualnya. Dimana kendali perilaku seksual yang baik akan membuat remaja itu 

sendiri dapat mengendalikan diri dalam perilaku seksualnya dengan 

mengendaikan diri dari dorongan seksual yang ada dalam dirinya maupun dari luar 

dirinya.  

Kendali perilaku seksual itu sendiri menurut Dewi (2014) merupakan 

kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya terkait keputusan untuk 

melakukan hubungan seksual atau tidak. Selain itu Skiner (dalam Alwisol, 2014) 

menambahkan kendali perilaku seksual itu sendiri merupakan suatu tindakan 

untuk menentukan apakah individu tersebut akan melakukan sesuatu atau tidak 

dalam hal ini perilaku seksualnya. Remaja dengan kendali perilaku seksual yang 

rendah lebih sering melakukan perilaku seksual berisiko seperti melakukan 

hubungan seks bebas karena tidak adanya kendali perilaku seksual dalam dirinya. 

Angelina dan Matulessy (2013) juga mengungkapkan remaja dengan 

kendali perilaku seksual yang rendah tidak dapat mengatur perilakunya dan 

cenderung melakukan hal-hal yang menyenangkan termasuk menyalurkan hasrat 

atau dorongan seksualnya. Penelitian yang dilakukan Aroma dan Suminar (2012) 

juga mengungkapkan bahwa kendali perilaku yang rendah maka semakin tinggi 

kecenderungan perilaku kenakalan pada remaja. Kecenderungan kendali perilaku 

seksual rendah pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor dorongan seksual 

dalam diri, lingkungan, serta pola asuh orangtua. Pola asuh itu sendiri sangat 

mempengaruhi sifat dan perilaku anak (Surya dalam Aini, 2017). 
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Dalam penelitian ini pola asuh yang diteliti adalah pola asuh otoriter. 

Menurut Widiastuti dan Elshap (2015) pola asuh otoriter orangtua merupakan pola 

asuh yang menetapkan standar yang mutlak dan cenderung memaksa, 

memerintah, serta menghukum. Selain itu Ira (dalam Widiastuti & Elshap, 2015) 

menambahkan bahwa orangtua otoriter tidak mengenal kompromi serta 

melakukan komunikasi yang bersifat satu arah. Artinya orangtua otoriter hanya 

memberikan larangan pada suatu hal tanpa ada nya penjelasan mengapa hal 

tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. Hal tersebut membuat remaja sering kali 

patuh dihadapan orangtua dan memberontak dibelakang orangtua karena 

rendahnya kendali perilaku seksual sehingga melakukan hubungan seks bebas. 

Menurut Suastini (2011) remaja dengan pola asuh otoriter lebih sering 

melakukan perilaku yang melanggar norma, hal tersebut merupakan suatu bentuk 

pemberontakan saat tidak berada dalam pengawasan orangtuanya. Sugiyanto 

(2015) juga menambahkan bahwa pola asuh orangtua yang diterapkan khususnya 

pola asuh otoriter sangat mempengaruhi anak dalam hal berperilaku. Anak dengan 

penerapan pola asuh otoriter yang dilakukan oleh orangtua cenderung akan 

menuruti atau melakukan perintah orangtua jika berada dihadapan orangtua saja 

dan memberontak secara terbuka jika tidak bersama orangtua dengan terlibat 

perilaku seksual berisiko karena rendahnya kendali perilaku seksual. Artinya anak 

dengan pola asuh otoriter akan menurut jika berada di depan orangtua, hal 

tersebut terjadi karena adanya tutuntan atau aturan yang sudah diterapkan oleh 

orangtua. Saat anak tidak berada di dalam pengawasan orangtua anak dengan 

pola asuh otoriter akan memberontak secara terbuka dengan mengikuti hasrat 

yang membuat anak tidak memiliki kendali perilaku seksual. 
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Hasil penelitian terhadap variabel kendali perilaku seksual pada remaja 

diperoleh Mean Empirik (ME) sebesar 75,96 dengan Mean Hipotetik sebesar 100 

dan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) sebesar 20. Artinya hasil dari penelitian ini 

menunjukkan subjek memiliki kendali perilaku seksual yang rendah. Hal ini terjadi 

karena subjek menjawab dengan jujur atau sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Rendah nya kendali perilaku seksual terjadi karena remaja 

cenderung mengikuti hasrat atau dorongan seksual dengan melakukan aktivitas 

seksual seperti Kissing, Necking, Petting, serta Intercourse.  

Selanjutnya dalam penelitian ini, hasil penelitian terhadap variabel pola 

asuh otoriter orangtua diperoleh ME sebesar 47,3 dengan Mean Hipotetik sebesar 

40 dan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) sebesar 8. Artinya hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa rata-rata subjek mengakui mendapatkan pola pengasuhan 

secara otoriter sedang atau cukup. 

Remaja dengan penerapan pola asuh otoriter akan merasa orangtua tidak 

peka dalam memenuhi kebutuhan mereka, selain itu adanya kesenjangan 

hubungan antara orangtua dan mereka, hampir dalam setiap saat mereka di tekan 

dan dimarahi, sehingga membuat mereka merasa terancam dan tidak disayang. 

Hal tersebut yang membuat remaja akan mencari kesenangan serta memenuhi 

kebutuhan mereka di luar rumah karena merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi 

sehingga membuat para remaja tidak memiliki kendali perilaku seksual.  

5.2.1. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya penelitian ini secara keseluruhan berjalan dengan 

baik dan sesuai apa yang diharapan oleh peneliti. Akan tetapi pada penelitian ini 

tidak terlepas keterbatasan-keterbatasan serta kelemahan atau kekurangan pada 
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penelitian ini. Keterbatasan atau kelemahan yang peneliti temukan dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Banyaknya jumlah item pada skala yang memungkinkan subjek ingin 

cepat menyelesaikan pengisian karena merasa lelah. 

2. Pemilihan lokasi penelitian dimana peneliti memilih dua lokasi penelitian 

dimana tidak memperhatikan apakah pengujung di kedua lokasi tersebut 

dapat mewakili populasi. 

3. Pemilihan aspek yang akan dijadikan skala, pada penelitian ini pemilihan 

aspek untuk pola asuh otoriter dirasa kurang pas. 

4. Pemilihan subjek, pada penelitian ini peneliti kurang teliti dalam 

menentukan batasan umur subjek, dimana batasan umur yang peneliti 

abil masih terlalu luas. 

5. Pemilihan tanggal dalam melakukan penelitian, dimana peneliti memilih 

hari sabtu dan minggu dengan maksud akan mendapatkan subjek sesuai 

keriteria tetapi lokasi pengambilan data sangat ramai sehingga 

menyulitkan peneliti. 

6. Adanya subjek yang mengisi skala secara bersama-sama sehingga 

memungkinkan terjadi pengisian jawaban yang tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya, terbukti dengan terdapat 19 skala dengan jawaban 

sama dari skala satu dan skala dua. 

  


