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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

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

normalitas dan uji linearitas. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui 

distribusi item yang normal atau tidak, selain itu sekaligus untuk mengetahui 

variabel yang dianalisis linier atau tidak. 

5.1.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik Kolmogrov-

Smirnov dengan bantuan program Statisticals Package for Social Sciences 20.0 

for Windows. Kaidah normal yang digunakan adalah ketika p > 0,05 maka 

distribusi dikatakan normal dan sebaliknya ketika p < 0,05 maka distribusi 

dinyatakan tidak normal. 

 Hasil uji normalitas untuk variabel X (Konsep Diri) adalah 0,086 dengan   

p > 0,05. Hasil uji normalitas untuk variabel Y (Perilaku Seks Pranikah) adalah 

0,139 dengan p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi kedua 

variabel dalam penelitian ini normal. 

5.1.2. Uji Linieritas 

 Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier sebesar 218,65 dengan nilai  p < 

0,05 yang artinya kedua variabel dalam penelitian memiliki hubungan yang linier. 

5.1.3. Uji Hipotesis 

 Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

bantuan program Statisticals Package for Social Sciences 20.0 for Windows. 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik 
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korelasi product moment. Hasil uji hipotesis hubungan konsep diri dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja memperoleh koefesien rxy sebesar -0,858 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja, yakni semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah 

pula perilaku seks pranikah pada remaja, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan 

hasil analisis uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 

5.2. Pembahasan 

 Dari perhitungan uji korelasi antara variabel konsep diri dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja didapatkan hasil antara kedua variabel dengan besar 

korelasi Product Moment dari Pearson -0,858 dengan sig. 0,000 (p < 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsep diri dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. 

 Sarwono (2004) menyatakan bahwa saat seseorang memasuki masa 

remaja maka individu berada pada periode peralihan ke masa dewasa, dimana 

seyogianya mulai mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk 

dalam aspek seksualnya. Maka dibutuhkan sikap yang sangat bijaksana 

tentunya dari para remaja itu sendiri, agar mereka dapat melewati masa transisi 

itu dengan baik dan benar. Konsep diri positif merupakan sikap yang paling 

dibutuhkan saat individu telah memasuki masa remaja. Dasar dari konsep diri 

individu sudah ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak dan menjadi 

dasar yang memengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari terutama dengan 

aspek seksualnya yaitu perilaku seks pranikah (Fitts dalam Agustiani, 2009). 
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 Seperti yang ditemukan dalam penelitian Nurmahayati & Mahmudi (2014) 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja karena konsep diri merupakan aspek penting dalam 

diri seseorang dan merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tercela yang 

bisa memicu ke arah asusila yaitu hubungan seks pranikah. 

 Ketika individu mempunyai konsep diri yang positif, maka akan terdorong 

untuk menjalani hidup yang positif pula dan salah satu wujud dari hidup yang 

sehat adalah terhindar dari melakukan hubungan seks pranikah sebelum adanya 

ikatan perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan penelitian Marwiyah & Ayu 

(2019) menunjukkan bahwa konsep diri berpengaruh terhadap perilaku seks 

pranikah pada remaja, sehingga remaja yang mempunyai konsep diri rendah 

akan cenderung melakukan perilaku seks pranikah, dikarenakan tidak adanya 

penghargaan terhadap dirinya sendiri serta memiliki emosi yang labil serta 

kepribadian yang belum matang dan begitu pula sebaliknya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri memberikan 

sumbangan efektif sebesar 73,6% pada perilaku seks pranikah pada remaja. 

Sisanya sebesar 26,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan 

dalam penelitian ini. Dinamika ini secara tidak langsung menggambarkan korelasi 

yang signifikan antara konsep diri terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. 

 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Fitts (dalam Agustiani, 2009) 

dimana konsep diri memang memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap 

tingkah laku seseorang. Dengan mengetahui konsep diri seseorang, akan 

menjadi lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah laku individu sehingga 

dapat mengurangi kecenderungan para remaja untuk melakukan hal-hal yang 



36 
 

 
 

menyimpang di masa transisinya tersebut seperti melakukan perilaku seks 

pranikah dengan pasangan sebelum adanya ikatan yang sah. 

 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Munawaroh (2012) dengan 

hasil terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja. 

 Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti 

membagikan skala secara langsung kepada beberapa subjek sehingga kurang 

bisa mengawasi subjek satu persatu, perbedaan tingkat keseriusan subjek dalam 

mengisi skala, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang jelas, 

dan banyaknya jumlah item dalam skala yang memungkinkan subjek lelah dalam 

mengisi skala yang diberikan oleh peneliti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


