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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sumba Barat beribukota Waikabubak, 

mempunyai luas 4.051,92 km². Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Waibakul Kabupaten Sumba 

Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan 

sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba dan Laut Sawu. 

Total jumlah keseluruhan penduduk tahun 2010 adalah 108.644 jiwa 

yang terdiri dari 55.559 jiwa adalah laki-laki dan 53.085 jiwa adalah 

penduduk perempuan. 

                      Gambar 4.1 Pulau Sumba 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat membawahi 5 

SMA yang terdapat di wilayah Kota Waikabubak. 5 SMA tersebut 

adalah SMA Negeri 1 Waibubak, SMA Kristen Waikabubak, SMK 

Negeri 1 Waikabubak, SMA Swasta Karanu Waikabubak, dan SMA 

Kristen Wee Karou. Pada salah satu SMA inilah yang menjadi 

tempat penelitian peneliti, SMA tersebut adalah SMA Negeri 1 

Waikabubak. SMA Negeri 1 Waikabubak adalah salah satu sekolah 

favorit di Kota Waikabubak, karena sekolah ini telah memiliki banyak 

prestasi baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang 

olahraga. Maka tidak heran bila setiap tahun ajaran baru sekolah ini 

banyak diminati oleh siswa lulusan SMP, yang beramai-ramai 

mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu siswa di SMA ini.  

SMA Negeri 1 Waikabubak terletak di jalan Teratai no.6, 

Kampung Sawah, Kota Waikabubak. Pada tahun 2012 sekolah ini 

memiliki jumlah siswa keseluruhan 859 orang, yang terdiri dari laki-

laki 358 orang dan perempuan 501 orang. Pada saat penelitian 

dilakukan jumlah siswa keseluruhan di SMA Negeri 1 Waikabubak 

adalah 524 orang, karena kelas XII telah selesai ujian akhir nasional. 

Sekolah ini juga memiliki jumlah guru 51 orang yang terdiri dari 47 

orang sarjana dan 4 orang D3. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di 

sekolah ini adalah ruang kelas berjumlah 23 ruangan yang terdiri 

dari 7 ruang kelas untuk kelas X, 8 ruang kelas untuk kelas XI dan 8 

ruang kelas untuk kelas XII. Selain ruang kelas untuk aktifitas belajar 
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mengajar, sekolah ini juga memiliki beberapa ruangan lagi yang 

digunakan untuk mendukung segala aktifitas di sekolah yaitu satu 

ruangan yang digunakan sebagai ruang guru, satu ruangan 

digunakan sebagai ruang kepala sekolah, satu ruangan digunakan 

sebagai ruang wakil kepala sekolah, satu ruangan digunakan 

sebagai ruang tata usaha, satu ruangan digunakan sebagai aula, 

dan 4 ruangan digunakan sebagai ruang laboratorium. Laboratorium 

terdiri dari satu ruang laboratorium untuk praktek Biologi, satu ruang 

laboratorium untuk praktek Fisika dan Kimia, satu ruang 

laboratorium untuk praktek Bahasa, dan satu ruang laboratorium 

untuk praktek Komputer. Sekolah ini juga menyediakan fasilitas yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa 

khususnya dalam bidang olahraga yaitu lapangan, yang terdiri dari 

satu lapangan bola kaki, satu lapangan bola voli, dan satu lapangan 

basket. 
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4.1.2 Data Umum 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia 
di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat 

Tingkat Usia Jumlah 

Responden 

Persen (%) 

15 tahun 9 17% 

16 tahun 30 58% 

17 tahun 10 19% 

18 tahun 3 6% 

Jumlah total 52 100% 

 

Tabel 4.1 di atas menjelaskan bahwa dari 52 responden, 58% 

atau 30 responden berusia 16 tahun, 19% atau 10 responden 

berusia 17 tahun, 17% atau 9 responden berusia 15 tahun, 

dan 6% atau 3 responden berusia 18 tahun. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba 
Barat  

Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

Persen (%) 

Laki-laki 26 50% 

Perempuan 26 50% 

Jumlah total 52 100% 

 

Tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa dari 52 responden, 50% 

atau 26 responden berjenis kelamin laki-laki dan 50% atau 26 

responden berjenis kelamin perempuan. 
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Tabel 4.3 Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Terakhir Orang Tua dari Responden di SMA Negeri 1 
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

Responden 

Persen (%) 

SD 4 7% 

SMP 3 6% 

SMA 28 54% 

Perguruan Tinggi 17 33% 

Jumlah total 52 100% 

 

Tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa dari 52 responden, 54% 

atau 28 orang tua dari responden berpendidikan sampai 

Perguruan Tinggi, 33% atau 17 orang tua responden 

berpendidikan sampai SMA, 7% atau 4 orang tua responden 

berpendidikan sampai SD, dan 6% atau 3 orang tua dari 

responden berpendidikan sampai SMP. 

Tabel 4.4 Distribusi Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 
dari Responden di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten 
Sumba Barat 

Pekerjaan Jumlah 

Responden 

Persen (%) 

PNS 21 40% 

Petani 13 25% 

Wiraswasta 10 19% 

Pensiunan 2 4% 

Nelayan  1 2% 

TNI/POLRI 5 10% 

Jumlah total 52 100% 

 

Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa dari 52 responden, 40% 

atau 21 orang tua responden bekerja sebagai PNS, 25% atau 

13 orang tua responden bekerja sebagai Petani,  
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19% atau 10 orang tua dari responden bekerja sebagai 

Wiraswasta, 10% atau 5 orang tua responden bekerja sebagai 

TNI/POLRI, 4% atau 2 orang responden adalah Pensiunan, 

dan 2% atau 1 orang tua responden bekerja sebagai Nelayan. 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Agama yang 
dianut di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba 
Barat 

Agama Jumlah 

Responden 

Persen (%) 

Kristen 

Protestan 

37 71% 

Kristen Katolik 1 2% 

Islam  12 23% 

Hindu  2 4% 

Budha - - 

Marapu - - 

Jumlah total 52 100% 

 

Tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa dari 52 responden, 

71% atau 37 responden beragama Kristen Protestan, 23% 

atau 12 responden beragama Islam, 4% atau 2 responden 

beragama Hindu, dan 2% atau 1 responden beragama  

Kristen Katolik. 
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4.1.3 Data Khusus 

 

 

Gambar 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan 
Tentang Seks di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten 
Sumba Barat 
 
Diagram batang dalam gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa 

dari 52 responden, 42% atau 22 responden memiliki 

pengetahuan tinggi, 54% atau 28 responden memiliki 

pengetahuan sedang, dan 4% atau 2 responden memiliki 

pengetahuan rendah. 
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Gambar 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi 
Tentang Seks di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten 
Sumba Barat 
 
Diagram batang dalam gambar 4.3 di atas menjelaskan bahwa 

dari 52 responden, 42% atau 22 responden memiliki persepsi 

yang baik, 54% atau 28 responden memiliki persepsi yang 

cukup baik, dan 4% atau 2 responden memiliki persepsi yang 

kurang baik. 
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Gambar 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku 
Seksual di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba 
Barat 
 
Diagram batang dalam gambar 4.4 di atas menjelaskan 

bahwa dari 52 responden, 42% atau 22 responden memiliki 

perilaku baik, 54% atau 28 responden memiliki perilaku 

cukup baik, dan 4% atau 2 responden memiliki perilaku 

kurang baik. 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Tempat dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 1 Waikabubak, 

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses 

penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan, yaitu pada tanggal 

18 - 23 Juni proses minta ijin untuk melakukan penelitian, 25 - 30 

Juni proses pengumpulan data, 2 - 18 Juli proses input dan 

analisis data hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan setelah 

mendapatkan ijin dari pihak terkait. 

4.2.2 Jumlah responden 

Jumlah responden yang diteliti adalah 52 orang. Hal ini terkait 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh peneliti pada Bab III 

yang mengacu pada hasil penelitian Arikunto pada tahun 2002 

yang menyatakan bahwa cara penetapan jumlah sampel 10% dari 

jumlah populasi yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

10% dari jumlah siswa keseluruhan di SMA Negeri 1 Waikabubak.  

4.2.3 Jumlah responden yang datanya dianalisis 

Jumlah responden yang datanya dianalisis pada penelitian ini 

adalah 52 orang. Peneliti mengacu pada pendapat Nursalam 

(2003) yang mengatakan, jika populasi kurang dari 100 orang 

maka seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. 
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4.2.4 Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penelitian 

1. Dari peneliti sendiri 

Pada saat seminar proposal peneliti mendapat masukan dari 

para dosen, jika memungkinkan agar peneliti melakukan 

penelitian di 5 SMA yang ada di Kota Waikabubak. Pada saat  

peneliti meminta ijin di 5 sekolah tersebut untuk melakukan 

penelitian, ternyata peneliti mendapatkan beberapa kendala 

sehingga peneliti hanya melakukan penelitian di satu SMA 

saja yaitu di SMA Negeri 1 Waikabubak. 

2. Dari responden 

Rencana awal peneliti untuk meneliti responden lebih banyak 

ternyata tidak terwujud karena hanya satu SMA saja yang 

bersedia untuk diteliti. Secara keseluruhan di SMA Negeri 1 

Waikabubak tidak ada hambatan apapun dari responden, 

semua responden bersedia membantu peneliti dan ikut 

berpartisipasi selama proses penelitian berlangsung. 

3. Dari instansi/tempat penelitian 

Terdapat 5 sekolah di Kota Waikabubak yang menjadi 

rencana awal tempat penelitian oleh peneliti. Tetapi karena 

beberapa kendala seperti, jadwal libur akhir semester yang 

sudah dekat membuat sekolah tidak bersedia mengijinkan 

peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut. Pada 

akhirnya peneliti hanya melakukan penelitian di satu sekolah 
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saja yaitu SMA Negeri 1 Waikabubak. Dalam proses 

penelitian peneliti tidak menemukan hambatan terkait dengan 

proses pengambilan data atau responden, dikarenakan 

sekolah selalu membantu dan memberikan keluasan bagi 

peneliti untuk mengambil data terkait penelitiannya. 
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4.3 Hasil Penelitian 

1. Analisa Hubungan antara Pengetahuan tentang Seks dengan 

Perilaku Seksual 

Tabel 4.6 Analisa Hubungan antara Pengetahuan Tentang Seks dengan 
Perilaku Seksual pada Siswa di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten 
Sumba Barat 

Pengetahuan 
Perilaku 

Baik % Cukup % Kurang % Total % 

Tinggi 22 42% - - - - 22 42% 

Sedang - - 28 54% - - 28 54% 

Rendah - - - - 2 4% 2 4% 

Total 22 42% 28 54% 2 4% 52 100% 

Signifikansi (p) = 0, 002 

Koefisien Korelasi Spearman Rank (r) = 1000 

 

Tabel tabulasi silang 4.6 di atas menjelaskan bahwa pengetahuan 

siswa tentang seks dengan perilaku seksual menunjukkan 42% atau 22 

responden memiliki pengetahuan tinggi dengan perilaku baik, 54% atau 28 

responden memiliki pengetahuan sedang dengan perilaku cukup baik, 

sedangkan 4% atau 2 responden memiliki pengetahuan rendah dengan 

perilaku kurang baik. Dari hasil analisa hubungan kedua variabel di atas 

dengan menggunakan uji statistik Spearman rank menunjukkan Koefesien 

Korelasi (r) = 1,000 dan  signifikansi dari hubungan kedua variabel tersebut 

adalah  (p) = 0.002. 
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Terkait hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 

memiliki hubungan, yang dilihat dari nilai signifikansi variabel lebih kecil dari 

0,05 (0,002 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dan kedua variabel 

memiliki hubungan yang kuat yang dilihat dari nilai Koefesien Korelasi (r) = 

1,000. 

2. Analisa Hubungan antara Persepsi tentang Seks dengan Perilaku 

Seksual 

Tabel 4.7 Analisa Hubungan antara Persepsi tentang Seks dengan Perilaku 
Seksual pada Siswa di SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba 
Barat 

Persepsi 
Perilaku 

Baik % Cukup % Kurang % Total % 

Baik  22 42% - - - - 22 42% 

Cukup  - - 28 54% - - 28 54% 

Kurang  - - - - 2 4% 2 4% 

Total 22 42% 28 54% 2 4% 52 100% 

Signifikansi (p )= 0, 005 

Koefisien Korelasi Spearman Rank (r) = 1000 

 

Tabel tabulasi silang 4.7 di atas menjelaskan bahwa persepsi siswa 

tentang seks dengan perilaku seksual menunjukkan 42% atau 22 

responden memiliki persepsi baik dengan perilaku baik, 54% atau 28 

responden memiliki persepsi cukup baik dengan perilaku cukup baik, 

sedangkan 4% atau 2 responden memiliki persepsi kurang baik dengan 

perilaku kurang baik. Dari hasil analisa hubungan kedua variabel diatas 

dengan menggunakan uji statistik Spearman rank menunjukkan Koefesien 
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Korelasi (r) = 1,000 dan  signifikansi dari hubungan kedua variabel tersebut 

adalah  (p) = 0.005. 

Terkait hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 

memiliki hubungan yang dilihat dari nilai signifikansi variabel lebih kecil dari 

0,05 (0,005 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dan kedua variabel 

memiliki hubungan yang kuat yang dilihat dari nilai Koefesien Korelasi (r) = 

1,000. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengetahuan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 42% atau 22 

responden berada pada kategori pengetahuan tinggi, 54% atau 28  

responden berada pada kategori pengetahuan sedang dan 4% atau 

2 responden berada pada kategori pengetahuan rendah. 

Berdasarkan sebaran jawaban responden tentang pengetahuan, 

sebagian besar siswa tahu tentang pengertian dan dampak dari 

perilaku seksual yang belum pantas dilakukan pada usia mereka 

sekarang, tetapi mereka kurang mengetahui tentang hal-hal atau 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka bisa berperilaku 

seks diluar batas kewajaran seorang remaja.  

Dominasi tingkat pengetahuan yang tinggi tentang seks 

didukung oleh latar belakang pendidikan orang tua dari responden. 

Hal ini  dapat dilihat dari data pendidikan terakhir dari orang tua para 

responden, terbanyak adalah SMA dan perguruan tinggi.  
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Kemudian adanya dukungan dari sekolah dengan cara memberikan 

pendidikan tentang kesehatan reproduksi pada saat siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Waikabubak. 

Sesuai dengan pendapat dari I B Mantra (1994) bahwa 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah seseorang tersebut 

untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka 

seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari 

orang lain maupun media massa. Semakin banyak informasi yang 

masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang 

kesehatan.  

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain adalah pendidikan formal.  Jadi pengetahuan sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang  yang 

memperoleh pendidikan tinggi, akan memiliki pengetahuan yang 

semakin luas. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Over 

Behaviour), karena dari pengalaman dan penelitian menunjukan 

bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih kuat dari 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Ratna, 2010). 
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4.4.2 Persepsi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 42% atau 22  

responden berada pada kategori persepsi baik, 54% atau 28 

responden berada pada kategori persepsi cukup baik dan 4% atau 2 

responden berada pada kategori persepsi kurang baik. Berdasarkan 

sebaran jawaban responden tentang persepsi pada umumnya para 

siswa memiliki persepsi yang baik. Jawaban yang diberikan pada 

pernyataan tentang persepsi sesuai dengan pengetahuan dan 

norma yang berlaku di masyarakat sekitar.  

Dominasi tingkat persepsi yang baik tentang seks 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, norma yang berlaku di 

masyarakat serta adat-istiadat masyarakat Sumba yang secara 

umum memiliki pandangan bahwa seks adalah hal yang tabu untuk 

dibicarakan. Hal inilah yang mendukung siswa memiliki persepsi 

yang baik tentang seks, karena mereka pun memiliki pandangan 

bahwa seks adalah hal yang tabu dan tidak boleh dibicarakan 

sembarangan. 

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna 

memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali 

didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada 

kenyataan itu sendiri (Matsumo, 2007). 
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Hamka, (2002) menguraikan bahwa persepsi individu 

dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional 

ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan 

individu, usia, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang 

bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu. 

Misalnya, lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat 

berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. 

4.4.3 Perilaku 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 42% atau 22  

responden berada pada kategori perilaku baik, 54% atau 28 

responden berada pada kategori perilaku cukup baik dan 4% atau 2  

responden berada pada kategori perilaku kurang baik. Berdasarkan 

sebaran jawaban responden tentang perilaku seksual menunjukkan 

bahwa sikap mereka yang menyetujui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual seorag remaja di lingkungan 

masyarakat. 

Adanya perilaku yang baik dari siswa karena pengaruh 

mereka memiliki pandangan bahwa seks adalah hal yang tabu untuk 

dibicarakan apalagi dilakukan. Selain itu lingkungan sosial, adat-

istiadat di lingkungan masyarakat yang masih sangat kuat, agama 

serta norma yang berlaku di masyarakat, juga turut mempengaruhi 

bentuk-bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh siswa di 

lingkungannya. 
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Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan 

organisme dipengaruhi baik oleh faktor genetik dan lingkungan. 

Hereditas/faktor keturunan adalah konsepsi dasar/modal untuk 

perkembangan perilaku makhluk hidup itu untuk selanjutnya. 

Sedangkan lingkungan adalah suatu kondisi atau merupakan lahan 

untuk perkembangan perilaku tersebut. Suatu mekanisme pertemuan 

antara kedua kedua faktor tersebut dalam rangka terbentuknya 

perilaku disebut proses belajar (Notoatmodjo, 2007). 

Lawrence Green, mengemukakan bahwa perilaku manusia 

dari tingkat kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 

2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di 

luar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri 

ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, diantaranya: 

1) Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang 

terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai dan lain-lain.  

2) Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang 

terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak 

tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana 

kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat 

kontrasepsi, jamban dan lain-lain. 

3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factor), yang 

terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, 
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atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok 

referensi dari perilaku masyarakat. 

4.4.4 Hubungan antara Pengetahuan dengan Perilaku 

Dari hasil uji statistik Korelasi Spearmen Rank (Rho) 

memperlihatkan besarnya korelasi antara pengetahuan dengan 

perilaku seksual pada siswa adalah (r) = 1,000 dengan signifikansi 

(p) = 0,002. Dari hasil tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

yaitu adanya hubungan antara variabel pengetahuan dengan 

perilaku. 

Menurut Lawrence Green seperti dikutip Notoatmojo (2003) 

yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

manusia dari tingkat kesehatan salah satunya adalah pengetahuan 

yang merupakan predisposing factor. Pernyataan tersebut didukung 

oleh WHO, seperti dikutip Notoatmodjo (2003) bahwa pengetahuan 

yang diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain 

dapat menentukan seseorang untuk berperilaku tertentu. Dengan 

memberikan informasi tentang seks, perilaku seks yang belum 

pantas dilakukan pada usia remaja, cara menghindari perilaku seks 

bebas dan bahaya dari melakukan perilaku seks bebas akan 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang hal tersebut.  

Pengetahuan responden  yang baik tentang seks merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan dominan perilaku seksual 

responden baik. Adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan 
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dengan perilaku seksual didukung pula oleh faktor siswa 

memperoleh pendidikan tentang kesehatan reprodukdi di sekolah, 

Selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran 

mereka, dan akhirnya akan menyebabkan siswa berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

4.4.5 Hubungan antara Persepsi dengan Perilaku 

Dari hasil uji statistik Korelasi Spearmen Rank (Rho) 

memperlihatkan besarnya korelasi antara persepsi dengan perilaku 

seksual pada siswa adalah (r) = 1,000 dengan signifikansi (p) = 

0,005. Dari hasil tersebut di atas dapat diambil kesimpulan yaitu 

adanya hubungan antara variabel persepsi dengan perilaku. 

Persepsi remaja terhadap keterbukaan dan kesediaan orang 

tua dalam membicarakan masalah seksualitas bisa mempengaruhi 

keterbukaan remaja dalam mengungkapkan keadaan diri yang 

sesungguhnya kepada orang tuanya, serta mempengaruhi remaja 

dalam mengkomunikasikan rasa ingin tahunya. Jika tidak demikian 

maka hal inilah yang membuat remaja lebih memilih membicarakan 

masalah seksualitas dengan teman sebayanya, mencari tahu lewat 

media massa, dan sebagainya (Kadarwati, 2008). Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan, keluarga dan tokoh masyarakat tentang perilaku 

seksual yang tidak sehat akan mempengaruhi persepsi dan perilaku 

remaja (Notoatmodjo, 2007). Persepsi responden  yang baik tentang 

seks merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dominan 
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perilaku seksual responden baik. Adanya hubungan yang kuat 

antara persepsi dengan perilaku seksual didukung pula oleh faktor 

lingkungan keluarga, norma/aturan di masyarakat yang memberikan 

pemahaman bahwa seks adalah yang tabu untuk dibicarakan 

apalagi dilakukan. Selain itu siswa juga didukung dengan 

memperoleh pendidikan tentang kesehatan reprodukdi di sekolah 

yang akan mempengaruhi persepsinya tentang seks, pada akhirnya 

semua pengaruh tersebut akan menyebabkan siswa berperilaku 

sesuai dengan persepsi yang dimilikinya. 

 


