
42 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.      Hasil Penelitian 

5.1.1.   Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi terdiri dari uji 

normalitas dan uji linieritas. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui distribusi 

item normal atau tidak, selain itu untuk mengetahui variabel yang dianalisis linier 

atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data distribusi 

yang telah didapatkan normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z) dimana data 

dikatakan berdistribusi normal apabila P > 0,05 maka jika hasil data kurang 

dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal.  

Berdasarkan uji normalitas pada variabel kendali perilaku seksual 

diperoleh nilai K-S Z = 1,569 dengan nilai p=0,015 (p<0,05), artinya data 

sebaran pada variabel kendali perilaku seksual pada mahasiswa 

berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada variabel pola asuh demokratis 

orangtua diperoleh nilai K-S Z = 1,264 dengan nilai p=0,082 (p>0,05), 

artinya data sebaran pada variabel pola asuh demokratis orang tua 

berdistribusi normal. 

Selain itu juga telah dilakukan langkah Explore untuk mengetahui 

apakah terdapat data ekstrem yang menyababkan distribusi data tidak 

normal. Setelah dilakukan langkah tersebut dan menghilangkan nilai yang 
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tidak normal menjadi 113 data responden, didapatkan hasil pada variabel 

kendali perilaku seksual dengan nilai K-S Z = 1,116 dengan nilai p=0,165 

(p>0,05). Sedangkan pada variabel pola asuh demokratis diperoleh nilai 

K-S Z = 1,267 dengan nilai p=0,081 (p>0,05). Artinya, pada kedua variabel 

memiliki distribusi yang normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-1 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

tergantung dan variabel bebas memiliki hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Pada penelitian ini digunakan penghitungan uji 

normalitas dengan program Statistical Packeges for Social Science 16.0 

for windwos. 

Hasil dari uji linieritas pada variabel pola asuh demokratis orangtua 

dan variabel kendali perilaku seksual pada mahasiswa dalam penelitian 

ini ditunjukan dengan nilai Flinier = 0,140 dengan p= 0,709 (p>0,05) yang 

berarti korelasi anatara kedua variabel tidak linier. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lamipran D-2. 

5.1.2.   Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi pada penelitian ini, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Penghitungan dilakukan dengan program Statistical 

Packeges for Social Science 16.0 for windwos. Pada hasil uji hipotesis analisa 

Product Moment dengan 113 responden diperoleh nilai rxy = 0,036 dengan taraf 

signifikansi p= 0,354 (p>0,05) yang artinya hubungan antara pola asuh demokratis 

orangtua dengan kendali perilaku seksual pada mahasiswa tidak signifikan. 
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Berdasarkan hasil data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti 

ditolak. Hasil penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E. 

5.2.    Pembahasan  

           Hasil pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh 

demokratis orangtua dengan kendali perilaku seksual pada mahasiswa ditunjukan 

dengan nilai rxy = 0,036 dengan taraf signifikansi p= 0,354 (p>0,05). Artinya tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis orangtua dengan 

kendali perilaku seksual pada mahasiswa. Dengan demikian variabel pola asuh 

demokratis orangtua tidak mempengaruhi kendali perilaku seksual pada 

mahasiswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ugoji & Okoh (2015) 

yang mengungkapkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh 

demokratis dengan kendali perilaku seksual, kendali perilaku seksual lebih di 

pengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan . Pada penelitian lain yang dilakukan 

oleh Adawiyyah (2016) mengungkap bahwa tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara pola asuh demokratis orangtua dengan kendali perilaku seksual 

pola asuh bukanlah suatu major variable atau variabel utama yang mempengaruhi 

kendali perilaku. Selain itu, penelitian yang dilakukan Wulaningsih & Hartini (2015) 

mengenai hubungan antara persepsi pola asuh orangtua dengan kontrol diri 

perilaku merokok didapatkan hasil r = 0,218 pada tipe pola asuh demokratis yang 

artinya tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kedua variabel. 

Dalam penelitian Ungsianik dan Yuliati (2017) ditemukan hasil bahwa pola 

asuh demokratis memiliki kontribusi paling rendah terhadap kendali perilaku 

seksual berisiko. Hal ini menunjukan ada faktor-faktor lain yang berhubungan 
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dengan kendali perilaku seksual, seperti adanya perilaku mencari informasi 

seksual yang tidak baik dilakukan oleh remaja dengan mengakses foto dan video 

porno dan mencari informasi tentang seks di internet. Adanya penyebaran media 

informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yaitu dengan adanya 

teknologi yang canggih seperti, internet, majalah, televisi, video. Remaja memiliki 

kecenderungan ingin tahu dan mencoba serta meniru apa yang dilihat dan 

didengarnya (Sarwono, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Marlita, Wulandini & Yusmaharni (2019) 

membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dengan 

kendali perilaku seksual. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marlina, Lapau & 

Ezalina  (2013) menemukan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi kendali 

perilaku seksual antara lain pengawasan orangtua, mitos tengtang seks,gaya 

hidup dan jenis kelamin. Mahasiswa dengan tanpa adanya pengawasan dari 

orangtua tidak akan mempunyai kendali perilaku yang baik yang dikarenakan oleh 

lingkungan dan teman sebaya. 

Faktor penyebab kendali perilaku seksual itu terjadi juga karena adanya 

pengaruh teman sebaya. Remaja mulai belajar mengenai pola hubungan yang 

timbal balik dan setara dengan melalui interaksi dengan teman sebaya 

(Suryoputro, Ford & Shaluhiyah (2006). Mereka juga belajar untuk mengamati 

dengan teliti minat dan pandangan teman sebaya dengan tujuan untuk 

memudahkan proses penyatuan dirinya ke dalam aktifitas teman sebaya yang 

sedang berlangsung.  

Sullivan (dalam Adawiyyah, 2016) beranggapan bahwa teman memainkan 

peran yang penting dalam membentuk kesejahteraan dan perkembangan anak 

dan remaja mengenai kesejahteraan, dia menyatakan bahwa semua orang 
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memiliki sejumlah kebutuhan sosial dasar, juga termasuk kebutuhan kasih sayang 

(ikatan yang aman), teman yang menyenangkan, penerimaan oleh lingkungan 

sosial, keakraban, dan hubungan seksual . Dalam penelitian Mendey (2015) 

mengungkap bahwa faktor yang mempengaruhi kendali perilaku seksual adalah 

teman sebaya dan adanya akses pada media pornografi.  

Berdasarkan hasil penelitian dan teori-terori yang ada, menunjukan bahwa 

pola asuh demokratis kurang berperan dalam hal kendali terhadap perilaku 

seksual mahasiswa. Hal ini ditunjukan dari sumbangan efektif pola asuh 

demokratis terhadap kendali perilaku seksual pada mahasiswa hanya 0,38%. Dari 

data tersebut menunjukan bahwa pola asuh demokratis tidak mempengaruhi 

kendali perilaku seksual pada mahasiswa. 

Pada penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh variabel 

pola asuh demokratis orangtua terhadap kendali perilaku seksual mahasiswa. 

Hasil penelitian terhadap variabel kendali perilaku seksual pada mahasiswa 

diperoleh Mean Empirik (ME) sebesar 130,69 dengan Mean Hipotetik (MH) 

sebesar 100 dan Standar Deviasi hipotetik (Sdh) sebesar 20. Artinya hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kendali perilaku seksual yang 

tinggi. Hal ini menunjukan bahawa mahasiswa sudah memiliki kendali perilaku 

seksual yang tinggi sehingga dapat mengontrol hasrat seksual yang muncul. 

Tetapi ada kemungkinan subjek menjawab dengan jawaban untuk memenuhi 

harapan sosial dengan jawaban yang nampak baik atau tidak melanggar norma 

sosial. 

Selanjutnya hasil penelitian terhadap variabel pola asuh otoriter orangtua 

diperoleh ME sebesar 36,76 dengan MH sebesar 30 dan Sdh sebesar 6. Hasil 

pada penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata subjek mendapatkan pola asuh 
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demokratis yang tinggi, yang artinya sudah banyaknya orangtua yang 

memperhatikan kepentingan anak dengan menerapkan pola pengasuhan 

demokratis. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 

1. Banyaknya item pada skala yang harus diisi oleh subjek, memungkinkan 

subjek ingin cepat menyelesaikan dalam mengisi skala karena merasa 

bosan atau lelah. 

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

memungkinkan terjadi pengisian jawaban yang tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya atau social desirebillity. 

3. Kurang kondusifnya tempat saat pengisian skala yang memungkinkan 

subjek kurang fokus dalam pengisian skala penelitian. 

4. Sudah tidak adanya pengaruh pada pola asuh demokratis orangtua 

terhadap kendali perilaku seksual pada mahasiswa, atau kendali perilaku 

seksual lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti teman sebaya, 

lingkungan dan tipe pola pengasuhan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


