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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran partisipan penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

SMA Kristen 1 Salatiga berdiri pada tahun 17 Juni

1951 dengan status swasta dan merupakan Yayasan

Perguruan Kristen dengan nomor Akte Pendirian

Kelembagaan : No.109 Tanggal, 30 September 1953 dengan

status Akreditasi A Tahun 2007 (lanjutan). SMA Kristen 1

mulai tahun 1970 Pengurus Yayasan Kristen (YPK) Pusat

Salatiga selaku penyelenggara sekolah dapat menyediakan

gedung sebanyak 10 ruang kelas yang dibangun di atas

tanah sendiri seluas kurang lebh 5750 m2 yang berlokasi di

Jl. Osamaliki 32 Salatiga di kelurahan Mangunsari,

Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

4.1.2. Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini yaitu remaja berumur 14-16

tahun. Pengambilan partisipan dengan menggunakan kriteria

inklusi dan eksklusi yang telah dibuat oleh peneliti. Partisipan

yang sesuai dalam kriteria inklusi dan eksklusi kemudian
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diberikan kuesioner yang akan di isi dengan sampel yang

didapat 66 partisipan.

4.2 Pelaksanaan penelitian

Penelitian dilakukan di SMA Kristen 1 Salatiga pada

tanggal 14 dan 17 Januari 2013. Sebelum dilakukan

penelitian, peneliti meminta ijin terlebih dahulu dengan

memberikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Kesehatan

pada tanggal 7 Desember 2012. Penelitian menggunakan

kuesioner yang dibagikan kepada 66 partisipan, sebelum

membagikan kuesioner peneliti menjelaskan cara pengisian

kuesioner dan menjelaskan informed consent.

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan/pernyataan

tertulis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi

dari partisipan tentang hal-hal yang diketahui (Arikunto,

2006). Pada penelitian ini kuesioner terdiri dari inforrmasi

HIV/AIDS yang diberikan oleh orang tua dan sekolah dan

keinginan remaja melakukan hubungan seks pranikah

dengan jumlah 33 item pertanyaan atau pernyataan.

4.2.1  Uji Validitas

Sebelum melakukan penelitian telah dilakukan

terlebih dahulu uji validitas yang dilakukan di SMK Kristen
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Salatiga pada tanggal 18 Desember 2012. Penelitian

menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen dengan

tujuan untuk meyakinkan instrumen yang disusun adalah

benar dan baik dalam mengukur dan menghasilkan data

yang valid dengan cara mengujinya kepada 30 siswa SMK

Kristen kelas X yang memiliki karakteristik yang sama

dengan partisipan dalam penelitian. Alat ukur yang baik

harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang

ditunjukkan dengan tingginya validitas dan reliabilitas alat

ukur tersebut

Untuk mengetahui validitas instrumen, data hasil uji

coba dianalisis dengan uji validitas Pearson Product Moment.

Kuesioner dikatakan valid apabila masing-masing butir

pertanyaan atau pernyataan didapatkan nilai r hitung lebih

besar dari nilai r tabel. Nilai r tabel pada n=30 sebesar 0.361.

Kuesioner yang dirancang terlebih dahulu diuji

validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS

versi 16.00 for windows. Setelah dilakukan pengujian

validitas terhadap item-item skala pemberian informasi

HIV/AIDS yang diberikan oleh orang tua dan sekolah dan

keinginan remaja melakukan hibungan seks pranikah, dari

seluruh item yang diuji cobakan 37 item, 8 item tidak valid
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karena memiliki korelasi total item < 0,30. Suatu kesepakatan

umum menyatakan bahwa koefisien validitas dapat dianggap

memuaskan apabila melebihi . Semua item yang

yang mencapai koefisien korelasi minimal 0.30 daya

pembedanya dianggap memuaskan. Tetapi, bila jumlah item

belum mencukupi maka bisa menurunkan sedikit batas

kriteria 0,30 menjadi 0.25 namun menurunkan batas kriteria

di bawah 0,20 sangat tidak disarankan (Azwar, 2005). Dari

hasil uji validitas pertama 8 item yang tidak valid diujikan

kembali di SMA Muhamadiyah Salatiga dengan mengubah

struktur kalimat yang lebih dapat dipahami oleh siswa,

didapatkan hasil 4 item masih tidak valid, sehingga item

tersebut diputuskan dihapus atau tidak digunakan.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Untuk megetahui reliabilitas instrumen, data hasil uji

coba dianalisis dengan teknik alpha Croncbach. Dengan

kriteria sebagai berikut

α ≤ 0,7 = Tidak dapat diterima

0,7 < α ≤ 0,8 = Dapat diterima

0,8 < α ≤ 0.9 = Reliabilitas bagus
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α > 0,9 = Reliabilitas memuaskan

Hasil uji reliabilitas instrument informasi HIV/AIDS oleh orang

tua dan sekolah dengan keinginan remaja melakukan

hubungan seks pranikah di SMK Kristen Salatiga adalah

Tabel 4.1

Tabel Uji Reliabilitas

B

erdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3, data pada

kedua kuesioner tergolong reliabel karena dari 20 item

pernyataan atau pertanyaan informasi HIV/AIDS yang

diberikan oleh orang tua dan sekolah memiliki koefisien

No Variabel Alpha

crocbach

Kriteri

a

Keterangan

1. Informasi

HIV/AIDS oleh

orang tua dan

sekolah

0.822 0.800 Reliabel

2. Keinginan

melakukan

hubungan seks

pranikah

0.840 0.800 Reliabel
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croncbach alpha sebesar 0.822 dan 17 item pernyataan atau

pertanyaan pada kuesioner keinginan remaja melakukan

seks pranik9ah memiliki koefisien croncbach alpha sebesar

0.840 yang berarti reliabilitas bagus.

4.3 Hasil penelitian

4.3.1 Demografi Partisipan penelitian

Demografi partisipan penelitian bertujuan untuk

melihat distribusi frekuensi partisipan berdasarkan umur dan

jenis kelamin.

4.3.1.1 Partisipan berdasarkan Umur

Diagram 4.1

Distribusi Partisipan Berdasarkan Umur

Dari diagram 4.1 di atas, 66 partisipan kelompok umur 15

tahun berjumlah terbanyak yaitu 38 partisipan (57,5%) , umur

16 tahun berjumlah 24 partisipan (37,8%), dan umur 14

tahun yaitu 3 partisipan (4,5%).
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4.3.1.2 Partisipan berdasarkan Jenis kelamin

Diagram 4.2

Distribusi Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram 4.2 distribusi responden berdasarkan

jenis kelamin di atas, menunjukkan bahwa riset partisipan

yang terlibat dalam penelitian lebih banyak berjenis kelamin

perempuan berjumlah 37 (56.1%) partisipan dan jumlah

partisipan Laki – laki yaitu 29 (43.9%) partisipan.

1.3.2 Analisis Total Skor Tingkat Pemberian Efektifitas

Informasi HIV/AIDS oleh orang tua dan sekolah dan

Keinginan remaja melakukan seks pranikah

4.3.2.1 Analisis Total Skor efektifitas Pemberian Informasi

HIV/AIDS oleh Orangtua dan Sekolah

Analisa skor total efektifitas pemberian informasi

HIV/AIDS oleh orang tua dan sekolah merupakan hasil olah
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data untuk melihat seberapa efektifkah pemberian

informasi HIV/AIDS oleh orangtua dan sekolah yang

diterima oleh partisipan, sehingga didapatkan hasil yang

dapat dilihat pada diagram lingkar di bawah ini:

Diagram 4.3

Persentase Skor Total Tingkat Efektifitas Pemberian
Informasi HIV/AIDS Oleh Orang Tua Dan Sekolah

Tingkat efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS oleh

orangtua dan sekolah pada diagram lingkaran di atas

menunjukkan hasil bahwa sebagian besar partisipan

mempunyai informasi HIV/AIDS 67% mempunyai

keefektifan pemberian informasi yang tinggi, 27,3 %

partisipan mempunyai keefektifan pemberian informasi

HIV/AIDS sedang dan 6,10% partisipan mempunyai

efektifitas pemberian informasi yang rendah.

4.3.2.2 Analisis Skor Total Keinginan Remaja Melakukan

Hubungan Seks Pranikah
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Analisa skor total keinginan remaja melakukan hubungan

seks pranikah merupakan hasil olah data yang dapat

digunakan untuk melihat keinginan partisipan dalam

melakukan hubungan seks pranikah, hasil keinginan

melakukan seks pranikah dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Diagram 4.4

Persentase Keinginan Remaja Melakukan Hubungan
Seks Pranikah

Berdasarkan tabel diagram di atas dapat diketahui bahwa

partisipan yang ingin melakukan hubungan seks pranikah

hanya 1% atau dengan jumlah 1 partisipan sedangkan

yang tidak ingin melakukan sebesar 73% dengan jumlah 48

partisipan dan 17 atau 26% partisipan mereka mempunyai

keinginan tetapi tidak ingin melakukan seks pranikah.
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4.3.4 Analisa Korelasi

4.3.4.1 Uji Linearitas

Untuk dapat mengetahui apakah variansi hubungan

antara variable independent dengan variable dependen

linier atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan uji F,

dengan ketentuan data memiliki hubungan yang linier

apabila F hitung lebih kecil dari F tabel pada taraf

signifikansinya 5%, dan nilai signifikansinya lebih besar dari

5% (0,05) (Syarifudin,2010). Hasil perhitungan linearitas

dengan menggunakan test for linearity dengan SPSS 16 for

windows dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 4.2

Hasil Uji Linearitas Test for Linearity

Variabel Df(n-1) Sig. (Linearitas)

Tingkat efektifitas informasi

HIV/AIDS oleh orang tua dan

sekolah*keinginan melakukan

seks pranikah

65 .000
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Hasil analisa pada tabel 4.16 di atas menunjukkan nilai

signifikansi pada linearity sebesar 0.000, karena

signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa antara variabel tingkat efektifitas pemberian

informasi  HIV/AIDS oleh orang tua dan sekolah dengan

keinginan remaja melakukan hubungan seks pranikah

terdapat hubungan yang linear artinya diperoleh nilai

asymp. Sig (2-tailed)  0.000>0,05 F hitung lebih kecil dari F

tabel (0.000<0,05) pada taraf signifikansi 5%.

4.3.3.2 Uji Normalitas

Untuk menentukan metode analisis yang digunakan maka

terlebih dahulu peneliti mengetahui data berdistribusi

normal atau tidak dengan menggunakan uji normalitas.

Dalam penelitian ini digunakan uji one sample Kolmogorov-

smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas yang diperoleh :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas dengan Uji One Sample

Kolmogorov-smirnov

Variabel Statistic Df Sig. (nilai

normalitas)
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Keinginan remaja

melakukan seks

pranikah
.153 66 .001

Tingkat efektifitas

informasi

HIV/AIDS oleh

orang tua dan

sekolah

.127 66 .010

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 di atas dapat

dilihat bahwa nilai signifikansi untuk skor keinginan

melakukan seks pranikah partisipan sebesar  0.01 dan

untuk skor tingkat efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS

sebesar 0.010 karena signifikansi untuk seluruh variabel

kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS oleh orang tua

dan sekolah dengan keinginan remaja melakukan

hubungan seks pranikah berdistribusi tidak normal.
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4.3.3.3 Analisa Korelasi dengan menggunakan Spearman’s

Rho

Hasil analisa korelasi nonparametric antara tingkat

efektifitas pemberian informasi HIV/AIDS dengan keinginan

remaja melakukan hubungan seks pranikah dengan

menggunakan formula Spearma’s rho dalam SPSS versi

16.0 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Hasil  Analisis Korelasi dengan menggunakan korelasi
dari Spearman’s Rho Nonparametric Correlations

Tingkat efektifitas

informasi HIV/AIDS

oleh orang tua dan

sekolah

Keinginan remaja

melakukan

hubungan seks

pranikah

P value

Tingkat

efektifitas

pemberian

informasi

HIV/AIDS

oleh orang

tua dan

1.000 0.296 0.016
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sekolah

Keinginan

remaja

melakukan

hubungan

seks

pranikah

0.296 1.000 0.016

Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana didapat

koefisien korelasi (r) adalah 0.296. nilai sig. (2-tailed) atau

probabilitas (p) dengan taraf signifikansi 5% atau (0.05) yaitu

diperoleh nilai p= 0.016 oleh karena p<0,05 (0.016<0.05)

maka dapat dinyatakan Ho ditolak, artinya terdapat

hubungan antara informasi HIV/AIDS oleh orang tua dan

sekolah dengan keinginan remaja melakukan hubungan seks

pranikah di SMA Kristen 1 Salatiga.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Tingkat efektifitas pemberian informasi yang diberikan

oleh Sekolah dan Orangtua partisipan

Berdasarkan hasil penelitian tingkat efektifitas

pemberian informasi HIV/AIDS oleh orangtua dan sekolah
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yang tinggi adalah  44 partisipan (67%), tingkat efektifitas

pemberian informasi sedang adalah 18 partisipan (27,30%)

dan tingkat efektifitas pemberian informasi yang rendah

adalah 4 partisipan (6,01%). Hal ini terlihat pada kebanyakan

partisipan sering mendapatkan informasi HIV/AIDS dari

orangtua maupun sekolah dan partisipan sering bertanya

kepada guru bimbingan konseling mengenai HIV/AIDS serta

komunikasi terbuka kepada orangtua  yang dilakukan oleh

partisipan. Di samping itu, hasil penelitian menunjukkan

bahwa 1% dari partisipan yang sudah menerima informasi

mengenai HIV/AIDS tetap mempunyai keinginan melakukan

seks pranikah. Dalam penelitian lain yang menghubungkan

perilaku seksual dengan kadar informasi remaja tentang seks

dilakukan di Hong Kong. Penelitian yang dilakukan pada

1981 terhadap 3.917 pelajar mengungkapkan bahwa

sebagian besar dari mereka memperoleh pengetahuannya

terutama dari surat kabar, majalah atau ceramah - ceramah

tentang seks. Hanya 11% yang menyatakan bahwa mereka

bisa bertanya kepada orang tuanya. Dari orangtua hampir

tidak ada informasi yang diperoleh dari pihak ayah dan

pengetahuan yang ada pada mereka jauh dari benar (FPA of

Hong Kong, 1981).
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miller,

Lin, Poulsen, Fasula, Wyckoff, Forehand, Long dan Armisted

(2011) bahwa orang tua juga memiliki kewenangan penuh

untuk mendidik remaja tentang HIV/AIDS dengan cara

berkomunikasi secara efektif tentang pencegahan HIV/AIDS

sehingga remaja mampu menghindari perilaku yang

menyebabkan HIV sekarang dan dimasa yang akan datang.

4.4.2 Keinginan partisipan melakukan hubungan seks

pranikah

Keinginan merupakan hasrat yang terkandung dalam

hati dan benak semua makhluk, Hasrat adalah

perasaan/rasa mau. Remaja mempunyai keinginan terhadap

sesuatu,baik keinginan untuk mencoba, merasakan sampai

ingin memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48

partisipan (73 %) mereka tidak mempunyai keinginan

melakukan hubungan seks pranikah, 17 partisipan (26%)

mempunyai keinginan sedang artinya mereka tahu bahwa

mereka mempunyai rasa ingin tetapi tidak melakukan

hubungan seks pranikah, dan 1 partisipan (1%) mempunyai

keinginan tinggi untuk melakukan seks pranikah meskipun

tahu bahwa akibat dari perilaku berhubungan seks pranikah.
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4.4.3 Hubungan tingkat efektifitas pemberian informasi

HIV/AIDS oleh orangtua dan sekolah dengan keinginan

remaja melakukan hubungan seks pranikah

Siswa-siswi SMA Kristen 1 Salatiga kelas X

merupakan remaja yang sedang mengalami perkembangan

psikologis dan pola identifikasi dari masa kanak-kanak

menjadi dewasa. Pada penelitian ini jumlah partisipan adalah

66 remaja, dengan jumlah perempuan lebih banyak dari pada

laki-laki. Dilihat dari umur partisipan sebagian besar

responden berumur 15 tahun. Menurut Smith dan Anderson

munculnya dorongan seksual terjadi pada remaja

pertengahan yaitu usia 14 sampai 16 tahun. Ciri khas remaja

pertengahan yaitu para remaja sudah mengalami

pematangan fisik secara penuh, anak laki- laki sudah

mengalami mimpi basah sedangkan anak perempuan sudah

mengalami haid (Soetjiningsih, 2004).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi remaja

melakukan hubungan seks pranikah seperti perubahan

organ-organ reproduksi yang makin matang pada remaja,

menyebabkan dorongan dan gairah seksual remaja makin

kuat dalam dirinya. Banyak media masa seperti internet,

televisi, koran atau majalah yang menyampaikan informasi

secara bebas kepada masyarakat umum, termasuk remaja.
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Dalam kenyataannya para remaja belum mampu

mengolah informasi yang diterima tersebut secara benar.

Akibatnya perilaku seksual remaja, seringkali tidak terkontrol

dengan baik. Mereka melakukan pacaran, kumpul kebo,

seks-pranikah atau mengadakan pesta seks dengan

pasangannya, yang dapat menyebabkan hamil pada usia

muda, timbulnya penyakit menular di kalangan remaja seperti

HIV/AIDS (Dariyo, 2004). Oleh karena itu diperlukan peran

sekolah dan orangtua maupun pemerintah serta media masa

untuk memberikan informasi yang benar mengenai

pendidikan seksual untuk remaja (Moglia dan Knowles,

1997). Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa 44

partisipan mempunyai informasi HIV/AIDS yang tinggi, 18

partisipan dengan tingkat efektifitas informasi HIV/AIDS

sedang dan 4 partisipan mempunyai tingkat efektifitas

informasi yang rendah. Penelitian ini menemukan bahwa dari

seluruh partisipan yang informasinya tinggi yaitu 51 (77%)

partisipan yang berpengaruh baik terhadap informasi

HIV/AIDS yang sudah di berikan oleh orang tua dan sekolah.

Pada penelitian ini remaja memiliki informasi yang

baik atau tinggi dikarenakan secara umum remaja kelas X

sudah mendapatkan informasi HIV/AIDS di dalam

pembelajaran sekolah meskipun kurikulum pendidikan
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kesehatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi diberikan melalui

pelajaran biologi dan  Bimbingan Konseling beberapa materi

yang diberikan salah satunya materi HIV/AIDS, reproduksi

sehat, proses kehamilan, organ-organ reproduksi, sehingga

mereka cukup menguasai tentang informasi HIV/AIDS dan

dampak yang diakibatkan oleh hubungan seksual pranikah

tersebut.

Keinginan remaja melakukan seks pranikah pada

siswa kelas X SMA Kristen 1 Salatiga yaitu 73% menunjukan

sikap negatif. Sikap negatif tersebut ditunjukkan mereka

menjauhi, menghindari dan membenci dan tidak suka

dengan obyek tertentu terlihat dari pengisian kuesioner yang

berkaitan dengan keinginan melakukan seks pranikah

tersebut, dari 66 partisipan 48 partisipan dengan

pengetahuan tinggi dan sedang mengenai informasi

HIV/AIDS menyatakan tidak mempunyai keinginan

melakukan seks pranikah.

Hubungan antara efektifitas pemberian informasi

HIV/AIDS oleh orangtua dan sekolah dengan keinginan

melakukan seks pranikah menunjukkan bahwa remaja

dengan informasi HIV/AIDS yang tinggi akan lebih ke arah

negatif atau menjauhi keinginan remaja untuk melakukan

seks pranikah, sedangkan pada remaja dengan informasi
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yang kurang akan mempunyai kecenderungan mereka

mempunyai keinginan  melakukan seks pranikah yang tinggi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa remaja

yang mempunyai informasi HIV/AIDS maka mereka akan

cenderung menghindari keinginan mereka melakukan seks

pranikah. Sebaliknya, apabila remaja tersebut tidak

mempunyai informasi HIV/AIDS yang baik mereka akan

cenderung mempunyai keinginan melakukan hubungan seks

pranikah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zelnik dan

Klim tahun 1982 (Sarwono, 2005) yang menyatakan bahwa

remaja cenderung melakukan lebih banyak hubungan

seksual dikarenakan para remaja kurang mendapat

pengetahuan kesehatan reproduksi dan pendidikan tentang

seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Espada,

Orgiles, Morales, Ballester, Medina (2012) di Spanyol bahwa

penyebarluasan informasi HIV/AIDS memiliki dampak positif

dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap HIV

dan perilaku seksual beresiko lainnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Darmasih (2009) dengan judul “Faktor yang mempengaruhi

perilaku seks pranikah pada remaja di SMA Surakarta“

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan remaja

tentang kesehatan reproduksi, maka perilaku seks pranikah
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remaja semakin baik dan sebaliknya. Peneltian Suryoputro

(2009) dengan judul ”Faktor-faktor yang mempengaruhi

seksual remaja di Jawa Tengah: implikasinya terhadap

kebijakan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi”,

hasilnya masing-masing variabel pengetahuan, pemahaman

tingkat agama, sumber informasi, dan peran kelurga

mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja yaitu sebesar

(91%). Sedangkan sebesar (9%) dipengaruhi oleh faktor

yang lain. Jika tidak ada dukungan pengetahuan,

pemahaman tingkat agama sumber informasi, dan peran

keluarga maka perilaku seks pranikah akan meningkat

sebesar 10 kali lipat untuk melakukan seks pranikah.


