
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah data terkumpul dan siap diolah dan dianalisis, maka 

dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

linearitas.  Jika asumsi telah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji 

hipotesis dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson.  

Seluruh pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS Versi 11.0. Namun sebelumnya akan dipaparkan 

statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang menggambarkan 

keadaan subjek berkaitan dengan variabel yang digunakan. 

 
1. Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui keadaan subyek berdasar variabel yang 

diteliti, maka berikut dipaparkan deskripsi data hasil pengukuran 

masing-masing variabel. Nilai maksimum, minimum, rata-rata dan 

standar deviasi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 

berikut: 

 
Tabel 6 

Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Tentang Penyakit 
Menular Seksual dan Sikap Terhadap Seks Bebas 

Descriptive Statistics

60 42,00 131,00 70,3667 21,86163

60 12,00 26,00 19,2667 3,06907

60

Sikap Terhadap Seks
Bebas
Pengetahuan Tentang
Penyakit Menular Seksual
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Dari Tabel 6 diatas diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 

60 subyek dengan skor minimal untuk variabel sikap terhadap seks 

bebas sebesar 42, skor maksimal 131, nilai rata-rata sebesar 70,367 

dengan standar deviasi sebesar 21,861. Sedangkan untuk variabel 

Pengetahuan Tentang Penyakit Menular Seksual skor yang diperoleh 

bervariasi dari skor terendah sebesar 12 hingga skor tertinggi sebesar 

26 skor rata-rata sebesar 12,26 dengan standar deviasi sebesar 3,06. 

Untuk mengukur tinggi rendahnya Sikap terhadap seks bebas dan 

pengetahuan tentang penyakit menular seksual dari subyek yang 

diteliti maka digunakan interval sebagai berikut: 

kategoriBanyaknya
TerendahSkortertinggiSkori −=  

a. Pengukuran Sikap Terhadap Seks Bebas  

Skala sikap terhadap seks bebas yang digunakan 

mempunyai item sahih sebanyak 42 item dengan penilaian setiap 

item dilakukan dengan memberikan angka berjenjang dari nilai 1 

hingga 4 menurut jenis itemnya favorable dan unfavorable. 

Sehingga skor tertinggi dan terendah dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi     : 4 x 42 = 168 

Skor terendah     : 1 x 42 = 42 

Berdasarkan rumus interval di atas dapat diperoleh nilai 

interval sebesar 25,2 sehingga dapat dibuat kategori sebagai 

berikut : 

142,8 ≤ x ≤ 168  : sangat tinggi 

117,6 ≤ x <  142,8 : tinggi 
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92,4 ≤ x < 117,6  : sedang 

67,2 ≤ x < 92,4  : rendah 

42 ≤ x < 67,2  : sangat rendah 

Frekuensi dan prosentase hasil pengukuran variabel sikap 

terhadap seks bebas berdasarkan kategori tersebut disajikan pada 

Tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 
Hasil Pengukuran Variabel Sikap Terhadap Seks Bebas  

 
Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

142,8≤ x ≤ 168 Sangat tinggi 0 0% 
117,6≤ x <142,8 Tinggi 3 5% 
92,4 ≤ x < 117,6 Sedang 6 10% 
67,2 ≤ x < 92,4 Rendah 18 30% 
42 ≤ x < 67,2 Sangat rendah 33 55% 

Jumlah 60 100% 
 Mean = 70,36          SD = 21,86          Min = 42         Max = 131 

x = skor variabel Sikap Terhadap Seks Bebas 
 

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa 5% subyek dalam 

penelitian ini memiliki skor Sikap Terhadap Seks Bebas yang 

berada pada kategori tinggi, 10% tergolong sedang, 30% 

tergolong rendah, 55% tergolong sangat rendah dan tidak ada 

satu pun subyek yang berada pada kategori sangat tinggi. Secara 

umum, Sikap Terhadap Seks Bebas subyek berada pada kategori 

rendah yang terlihat dari rata-rata empirik skor Sikap Terhadap 

Seks Bebas sebesar 70,36 yang tergolong dalam kategori rendah 

dengan standar deviasi (SD) sebesar 21,86.  

b. Pengukuran Pengetahuan Tentang Penyakit Menular Seksual  

Tes pengetahuan tentang penyakit menular seksual yang 

digunakan mempunyai item sebanyak 30 item dengan penilaian 0 
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(nol) dan 1, jika jawaban subyek benar maka diberi nilai 1, dan 

jika salah diberi nilai 0, sehingga skor tertinggi yang 

dapatdiperoleh subyek adalah 30 (dari 1 x 30) dan skor terendah 

adalah 0. 

Berdasarkan rumus interval diatas dapat diperoleh nilai 

interval sebesar 6 sehingga dapat dibuat kategori sebagai berikut : 

24 ≤ x ≤ 30 : sangat tinggi 

18 ≤ x < 24 : tinggi 

12 ≤ x < 18 : sedang 

6 ≤ x < 12   : rendah 

0 ≤ x < 6  : sangat rendah 

Frekuensi dan prosentase hasil pengukuran variabel 

Pengetahuan Tentang Penyakit Menular Seksual berdasarkan 

kategori tersebut disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8 
Hasil Pengukuran Variabel Pengetahuan Tentang Penyakit Menular 

Seksual 
 

Skor Kategori Frekuensi Prosentase 
24 ≤ x ≤ 36 Sangat 

tinggi 
5 8 % 

18 ≤ x < 24 Tinggi 38 63 % 
12 ≤ x < 18 Sedang 17 28 % 
6 ≤ x < 12 Rendah 0 0 % 
0 ≤ x < 6 Sangat 

rendah 
0 0 % 

Jumlah 60 100% 
 Mean = 19,26          SD = 3,069          Min = 12            Max = 26 

x = skor variabel Pengetahuan Tentang Penyakit Menular Seksual 
 

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa 8% subyek dalam 

penelitian ini memiliki skor Pengetahuan Tentang Penyakit 

 



 58

Menular Seksual yang sangat tinggi,  63% subyek memiliki skor 

Pengetahuan Tentang Penyakit Menular Seksual yang tinggi, 

28% tergolong sedang, dan tidak satu pun yang berada pada 

kategori rendah dan sangat rendah. Secara umum, Pengetahuan 

Tentang Penyakit Menular Seksual berada pada kategori tinggi 

yang terlihat dari rata-rata empirik skor Pengetahuan Tentang 

Penyakit Menular Seksual adalah sebesar 19,26 yang tergolong 

dalam kategori tinggi.  

 

2. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov Test (K-Z).  Berdasar 

hasil uji normalitas yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Variabel Sikap terhadap Seks Bebas Pada remaja akhir, 

diperoleh  K-Z sebesar 0,861 dengan p sebesar 0,448. 

Oleh karena p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

variabel sikap terhadap seks bebas pada remaja akhir 

berdistribusi normal. 

2)   Variabel Pengetahuan Tentang Penyakit Menular 

Seksual, diperoleh  K-Z sebesar 0,990 dengan p sebesar 

0,281. Oleh karena p > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data variabel pengetahuan tentang penyakit 

menular seksual berdistribusi normal. 
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Berdasar uji normalitas diketahui kedua variabel 

memiliki distribusi data yang normal, maka penggunaan alat 

statitsik parametrik (korelasi product moment) sebagai alat uji 

hipotesis dapat dibenarkan. Hasil uji normalitas secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran E. 

 
b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji F 

beda (Fliner).  Dari hasil uji linearitas diperoleh nilai F beda 

sebesar 15,9 dengan p sebesar 0,000. Oleh karena p < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara sikap terhadap seks bebas pada remaja akhir dengan 

pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Adanya 

hubungan yang linear ini menunjukkan bahwa penggunaan uji 

korelasi sebagai alat uji hipotesis dapat dibenarkan. Hasil uji 

linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran E. 

 

3. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang hendak diuji adalah ada 

hubungan yang negatif antara sikap terhadap seks bebas pada remaja 

akhir dengan pengetahuan tentang penyakit menular seksual.  Untuk 

menguji hipotesis tersebut, maka digunakan alat uji berupa korelasi 

product moment. Berdasar uji korelasi product moment maka 

diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar -0,457 dengan p sebesar 

0,000. Oleh  karena p < 0,05 maka koefisien korelasi tersebut 

signifikan. Adanya tanda negatif pada koefisien korelasi 
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menunjukkan bahwa hubungan antara sikap terhadap seks bebas 

pada remaja akhir dengan pengetahuan tentang penyakit menular 

seksual adalah negatif. Artinya semakin baiknya pengetahuan remaja 

tentang penyakit menular seksual, maka akan semakin negatif sikap 

terhadap seks bebas. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

diterima. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 

 

B. Pembahasan 

Berdasar uji korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi 

sebesar -0,457 dengan p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara sikap terhadap seks bebas pada remaja 

akhir dengan pengetahuan tentang penyakit menular seksual adalah 

negatif. Semakin baik pengetahuan remaja tentang penyakit menular 

seksual, maka akan semakin negatif sikap remaja akhir terhadap seks 

bebas. Dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan remaja tentang 

penyakit menular seksual, maka akan semakin positif dukungan remaja 

terhadap seks bebas. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sikap 

remaja akhir terhadap seks bebas adalah rendah, artinya sikap remaja 

akhir tidak mendukung adanya seks bebas. Sedangkan hasil dari 

pengetahuan remaja akhir terhadap penyakit menular seksual adalah 

tinggi. Didapatkannya hasil yang seperti ini artinya remaja mempunyai 

aspek-aspek sikap yang tinggi, dan remaja telah mengerti resiko yang 

ditimbulkan dari melakukan hubungan seks bebas. Dengan demikian 

bahwa pengetahuan remaja akhir terhadap penyakit menular seksual 

akan mempengaruhi sikap remaja akhir tersebut terhadap seks bebas. 
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Hal ini dapat dilihat apakah remaja akhir tersebut bersikap positif atau 

negatif terhadap seks bebas. 

Adanya hubungan yang negatif antara sikap terhadap seks bebas 

pada remaja akhir dengan pengetahuan tentang penyakit menular seksual 

mungkin disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki remaja mampu 

membentuk perilaku remaja. Dengan adanya pengetahuan yang baik, 

remaja menjadi tahu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh seks bebas 

sehingga dengan adanya kesadaran terhadap bahaya ini akan 

memunculkan sikap negatif (menolak) terhadap seks bebas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Fishbein dan Ajzen (dalam Saraswati, 2000, 

h.3), yang mengatakan bahwa perilaku terbentuk melalui adanya 

pengetahuan. Pengetahuan akan memiliki dampak positif dan negatif. 

Secara teoritis bila dampak negatif lebih banyak dari dampak positif 

maka sikap negatif akan muncul. Dampak negatif yang dimaksud disini 

adalah resiko tertularnya penyakit seksual akibat seks bebas. 

Sikap dikatakan sebagai respon. Respon hanya akan timbul 

apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki 

timbulnya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk 

respon yang dinyatakan sebagai sikap itu disadari pada proses evaluasi 

dalam diri individu, yang memberi kesimpulan nilai terhadap stimulus 

dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif, suka atau tidak suka, 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal 

sebagai potensi relasi terhadap objek sikap (Azwar, 1998, h. 5). 

Remaja yang mempunyai  pengetahuan tentang penyakit menular 

seksual akan menolak dan tidak akan melakukan seks bebas, tetapi jika 
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remaja tidak mempunyai pengetahuan penyakit menular seksual maka 

sikap remaja terhadap seks bebas akan mendukung dan akan melakukan 

seks bebas sehingga kemungkinan yang terjadi adalah akan mengulangi 

perilaku tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Skinner (1953) yang mengatakan bahwa dengan memberikan suatu 

ganjaran positif, suatu perilaku akan ditumbuhkembangkan, sedangkan 

jika diberikan ganjaran negatif, suatu perilaku akan dihambat.  

Berdasar uji korelasi diketahui pula besarnya sumbangan efektif 

(SE) pengetahuan tentang penyakit menular seksual dengan sikap 

terhadap seks bebas pada remaja akhir sebesar 20,8% yang diperoleh 

dengan cara mengkuadratkan  koefisien korelasi yang diperoleh. 

Sumbangan efektif ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

penyakit menular seksual mampu menjelaskan variasi sikap terhadap 

seks bebas remaja akhir sebesar 20,8% dan selebihnya 79,2% dijelaskan 

oleh faktor lain. Krech dan Crutchfield (dalam Sears, 1985, h.120) 

mendefinisikan sikap sebagaiorganisasi yang bersifat menetap dari 

proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai 

beberapa aspek dunia individu. Menurut Secord dan Backman (1988) 

sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (efeksi), pemikiran 

(kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu 

aspek di lingkungan sekitarnya. Katz dan Scoetland dan Smith (Azwar, 

1988, h.46) menganggap bahwa konsepsi respon-respon sikap yang 

bersikap kognitif, afektif dan konatif bukan sekedar cara klasifikasi 

definisi sikap melainkan suatu telaah yang lebih mendalam. Bagi para 

ahli ini masing-masing aspek tersebut memang merupakan komponen 
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yang konstrak teoritiknya berbeda satu sama lain. Sikap merupakan 

suatu konstrak yang terdiri atas kognisi, afeksi dan konasi. Sarwono 

(1988, h.137) mengatakan bahwa seks bebas adalah hubungan yang 

didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan 

sesama jenis. Lebih lanjut dikatakan bahwa seks bebas adalah cara 

bersenggama yang dilakukan pada pasangannya tanpa ikatan 

perkawinan. Seks bebas juga diartikan bagaimana cara berpacaran, 

pengetahuan tentang alat kelamin dan cara memikat hati pria dan 

wanita. Sedangkan menurut Alam (1992, h.59) hubungan seks bebas 

adalah perbuatan zinah karena dilakukan antara kaum pria dan kaum 

wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Biasanya perzinahan 

ini dilakukan oleh mereka yang mendambakan kebebasan seks atau 

istilah asingnya free sex. Maka sikap terhadap seks bebas merupakan 

kesiapan bereaksi (dalam hal afeksi, kognisi dan konasi) dengan cara-

cara tertentu yang meliputi perasaan suka atau tidak suka, setuju atau 

tidak setuju untuk melakukan hubungan seks bebas, yaitu berhubungan 

intim yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis, 

maupun sesama jenis, dengan cara bersenggama yang dilakukan pada 

pasangan tanpa ikatan perkawinan atau hubungan seksual secara bebas 

dengan banyak orang yang dilakukan atas dasar “suka sama suka”. 

Menurut Azwar (1998, h.30-38), faktor yang turut mempengaruhi 

sikap adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap 

penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan 

lembaga agama, serta pengaruh faktor emosional. Sedangkan Latif 

(2006)  mengemukakan  beberapa faktor yang mempengaruhi seks bebas 
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diantaranya adalah akibat atau pengaruh mengkonsumsi berbagai 

tontonan. Hal-hal yang remaja tonton akan mempengaruhi pembentukan 

perilaku mereka, terutama tayangan film dan sinetron, baik film yang 

ditonton di layar kaca maupun film yang ditonton di layar lebar. Film-

film yang laris di pasaran bukan karena mutu pembuatan filmnya akan 

tetapi lebih karena film tersebut menjual kehidupan remaja, bahkan 

sangat mengeksploitasi kehidupan remaja. Film tersebut diminati oleh 

banyak remaja, karena banyak mempertontonkan adegan-adegan syur 

dengan membawa pesan-pesan gaya pacaran yang sangat “berani”, dan 

secara terang-terangan melanggar norma sosial kemasyarakatan, apalagi 

norma agama. Akibatnya, remaja mencontoh gaya pacaran yang mereka 

tonton di film dan akhirnya pacaran yang dibumbui dengan seks 

bebaspun menjadi kebiasaan yang populer di kalangan remaja.  

Hal kedua yang menjadi penyebab seks bebas di kalangan remaja 

adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 

pergaulan. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah cukup tidaknya 

pendidikan agama yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Cukup 

tidaknya kasih sayang dan perhatian yang diperoleh sang anak dari 

keluarganya. Cukup tidaknya keteladanan yang diterima sang anak dari 

orangtuanya, dan lain sebagainya yang menjadi hak anak dari 

orangtuanya. Jika tidak, maka anak akan mencari tempat pelarian di 

jalan-jalan serta di tempat-tempat yang tidak mendidik mereka. Anak 

akan dibesarkan di lingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan 

jiwanya. Anak akan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas. 
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Dalam lingkungan pergaulan remaja, ada istilah yang kesannya 

lebih mengarah kepada hal negatif ketimbang hal yang positif, yaitu 

istilah “Anak Gaul”. Istilah ini menjadi sebuah ikon bagi dunia remaja 

masa kini yang ditandai dengan nongkrong di kafe, mondar-mandir di 

mal, memahami istilah bokul, gaya fun, berpakaian serba sempit dan 

ketat kemudian memamerkan lekuk tubuh, dan mempertontonkan bagian 

tubuhnya yang seksi. Sebaliknya mereka yang tidak mengetahui dan 

tidak tertarik dengan hal yang disebutkan tadi, akan dinilai sebagai 

remaja yang tidak gaul dan kampungan. Akibatnya, remaja anak gaul 

inilah yang biasanya menjadi korban dari pergaulan bebas, di antaranya 

terjebak dalam seks bebas. 
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